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5گزارش سال  ۱۴۰۰

تعدادی از همکاران تیم منابع انسانی در دفتر ونک پالزا



به نام خدا

گزارشدیجیکاالوکسبوکارهایبومیمحلیمیخوانیم نچهدر آ

سـومین گـزارش سـاالنه دیجـی کاال و کسـب وکارهای بومـی محلـی در سـال ۱۴۰۰ بـا تمرکز بـر داده هـا و مهم ترین دسـتاوردهای گروه دیجی کاال به صورت عمومی منتشـر می شـود و بـه مخاطبان 

امـکان رصـد شـفاف خدمـات و عملکـرد دیجـی کاال را می دهـد. توانمندسـازی کسـب وکارهای بومی محلـی مهم ترین اقدام دیجـی کاال در حوزه مسـئولیت اجتماعی اسـت که در پاییـز ۱399 متولد 

شـد و رسـته جدیـدی از محصـوالت در دیجـی کاال عرضـه شـدند. ایـن پـروژه به دلیـل توسـعه بـازار تجـارت الکترونیـک ایـران بـه دورترین روسـتاها و شـهرهایی با فاصلـه هـزاران کیلومتـری از پایتخت 

دارای اهمیـت اسـت و بخـش ویـژه ای از گزارش سـال ۱۴۰۰ به آن اختصاص داده شـده اسـت.

این گزارش به پرسش های زیر پاسخ می دهد:

 ونیکایراندارد؟	 اکوسیستمتجارتالکتر وهدیجیکاالچهجایگاهیدر جهانوایرانچگونهاست؟گر ونیکدر وضعیتتجارتالکتر

 بودهاند؟	 یبرخوردار استقبالبیشتر سال1400چهکاالهاوبرندهاییاز نالینکاربرانایرانیچگونهاست؟در الگویخریدآ

 وشندگانچهعملکردیداشتهاست؟	 مارکتپلیسوزیرساختعملیاتولجستیکدیجیکاالبرایارائهخدماتبهمشتریانوفر

 نالینچهدستاوردهاییداشتهاست؟	 وشآ یدیجیکاالبرایبهبودتجربهخریدوفر زیرساختفناور

 وشمحصوالتمحلیکمککردهاست؟	 وافزایشتولیدوفر مناطقمختلفکشور زشاقتصادیدر دیجیکاالچگونهبهخلقار

 توسعهیافتهداشتهاست؟	 مناطقکمتر وستاییومهاجرتمعکوسدر مناطقر اشتغالزاییدر یبر یکسبوکارهایبومیمحلیچهتاثیر وژهتوانمندساز پر

 چهاقداماتیداشتهاست؟	 راستایمسئولیتاجتماعیشرکتیوتوسعهپایدار دیجیکاالدر

دیجی کاال یکی از ده ها هزار فروشگاه آنالین در ایران است که با داشتن بیش از 7.5 میلیون تنوع کاالیی، حضور بیش از 2۰۰ هزار فروشنده در مارکت پلیس، گستردگی فروش در سراسر ایران، 

بیش از 3۰ میلیون بازدیدکننده یکتای ماهانه، سهم قابل توجهی در تجارت الکترونیک ایران دارد. آمار و داده های گزارش دیجی کاال می تواند به تصمیم های بزرگ و کوچک بسیاری کمک 

کند، برندها و کسب وکارهای بزرگ و کوچک ایرانی عرضه و فروش کاالهای خود را بهبود دهند، شرکت های تولیدکننده و توزیع کننده کاال زنجیره تامین، بازاریابی و فروش خود را بهینه کنند، 

سیاست گذاران کشور تصمیم های بهتری را در حوزه زیرساخت فناوری ارتباطات و مسائل اقتصاد خرد و کالن اتخاذ کنند.

دیجـی کاال در سـال ۱۴۰۰ در راسـتای رویکـرد داسـتان پردازی بـا داده هـا )Storytelling with Data( دو گـزارش تخصصـی در حـوزه فـروش آنالیـن کتـاب و سـرمایه های انسـانی را منتشـر کـرد و در 

سـال ۱۴۰۱ نیـز گزارش هـای تخصصـی دیگـری ارائـه خواهد شـد.
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همبهنسلسومدیجیکاالرسیدهایم کنار در
ورئیسهیئتمدیرهدیجیکاال سعیدمحمدی،همبنیانگذار

آنچـــه امروز به عنوان دیجی کاال شـــناخته می شـــود به اندازه پانزده ســـال فراز و نشـــیب را طی کرده اســـت، از ســـال هایی که صرفا یک فروشـــگاه اینترنتـــی بودیم و تمامـــی فرایندهای تأمین 

کاال، فـــروش و ارســـال ســـفارش را بـــه تنهایی انجـــام می دادیم، تا ایـــن روزها که با مشـــارکت ده ها هزار فروشـــنده ، هـــزاران برند، شـــرکت های همکار در حـــوزه فناوری و لجســـتیکی و البته 

حـــدود ده هـــزار همکار با اســـتعداد و مشـــتاق، به همه ایـــران و برای همه ایران خدمت رســـانی می کنیم. مـــا برای خلق بهتریـــن تجربه خرید و فـــروش آنالین باید از قالب های گذشـــته بیرون 

می آمدیـــم. تصمیـــِم فراهم ســـاختن بســـتر مارکت پلیس، چالشـــی هیجان انگیـــز برایمان بود؛ همـــکاری با دیگر فروشـــندگان ایرانـــی از بزرگ ترین تولید کننـــدگان تا کســـب وکارهای متعدد 

بومی محلـــی از سراســـر کشـــور، بـــه ما این امـــکان را داد تـــا تنوع محصوالت مـــورد نیاز مشـــتریان را به شـــکل چشـــم گیری افزایش دهیـــم، و هم زمان با افزایـــش ظرفیـــت در دیگر بخش ها 

ماننـــد تکنولوژی، محتـــوا، بازرگانی و البته عملیات و لجســـتیک، به مرجع اول جســـتجو و خرید کاال تبدیل شـــویم. 

 کاملـــی از اقتصاد دیجیتـــال را ایجـــاد کرده ایم. انرژی حاصـــل از این هم افزایی همیشـــه انگیـــزه ادامه راه 
ً
ما در کنار شـــما اکنون به نســـل ســـوم دیجی کاال رســـیده ایم و اکوسیســـتم نســـبتا

بـــرای شـــفافیت، ارزش آفرینی و اثرگـــذاری در زمینه اقتصاد دیجیتال بوده اســـت. چه چیزی بهتـــر از آنکه بتوانیم عدالـــت اجتماعی را با برابری دسترســـی همه به منابع خریـــد و فروش آنالین 

 باور داریم 
ً
محقـــق کنیـــم؟ ما همچنان پر تکاپـــو ادامه می دهیم و به اســـتقبال چالش ها می رویم. اســـتعدادهایی که دیجی کاال را تشـــکیل داده اند ســـرمایه ما و ایران هســـتند؛ ما عمیقـــا

که توســـعه ایران در دســـتان جوانان خوش فکر و پر امید اســـت.
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ونیکادامهمیدهیم سال۱۴۰۱بهتوسعهاکوسیستمتجارتالکتر در
ومدیرعاملدیجیکاال حمیدمحمدی،همبنیانگذار

ســـال گذشـــته از ســـال های ســـخت برای اقتصاد ایران بود؛ ســـالی که با تمام فشـــارهای اقتصـــادی کرونا نیز همچنان بر آن ســـایه انداختـــه بود. چالش هـــای ۱۴۰۰ برای ما پـــر از یادگیری بود. 

از محدودیت هـــای کرونـــا یـــاد گرفتیم تا مقیاس پذیر شـــویم، به ســـمت روش های خالقانه بـــرای مقیاس پذیری و اســـتفاده از مدل های کســـب وکار جدیـــد برویم و راهکارهای هوشـــمند و 

غیرمتمرکـــز بـــرای افزایـــش ظرفیت و حضور فراگیرتر در سراســـر کشـــور پیدا کنیـــم. این رویکرد ما را در توســـعه طولـــی و عرضی دیجی کاال بـــا همکاری شـــرکای تجاری متعدد یاری رســـاند. در 

توســـعه عمـــودی تمرکزمان بـــر بهبود شـــاخص های کلیدی مارکت پلیـــس و مقیاس پذیـــری و بهینه ســـازی آن بود. حـــاال می توانیم به همراهـــی بیش از 25۰ هـــزار فروشـــنده و ۴۰ میلیون 

کاربـــر افتخـــار کنیـــم. همچنین با ایجاد کســـب وکارهای جدید توانســـتیم در مســـیر تکمیل خدمـــات زیرســـاختی در حوزه  های مختلف تجـــارت الکترونیـــک یعنی ایجاد اکوسیســـتم اقتصاد 

دیجیتـــال گام برداریـــم. دیجی اکســـپرس، اســـمارتک، دیجی پی، پیندو، دیجی نکســـت، افزایش حضـــور عرضه کننده های روســـتایی، رونمایی از دیجـــی کاال بیزینس، دیجی فـــای، دیجی کالد و 

مگنـــت همه از پایه های توســـعه این اکوسیســـتم در زنجیـــره ارزش تجارت الکترونیک هســـتند.

در ســـال ۱۴۰۰ بـــا راه انـــدازی دیجی اکســـپرس وارد تجربـــه ای جدید در حوزه تمرکززدایی شـــبکه لجســـتیکی دیجی کاال و اســـتفاده از منابع توزیع شـــده با همکاری شـــرکای تجاری لجســـتیکی 

شـــدیم و ســـپس با شـــروع بـــه کار دیجی کاال جـــت و راه اندازی اولین دارک اســـتورها بـــا چالش های مدل تحویل ســـریع روبه رو شـــدیم. بهبود تجربه مشـــتری و فروشـــنده از خریـــد و فروش، 

انگیـــزه مـــا برای همـــه این تصمیم گیری ها بوده اســـت. مـــا همچنان خـــود را متعهد می دانیـــم تا به چالش هـــا و مشـــکالت از زاویه دید مخاطـــب نگاه کنیـــم. می دانیم که امـــکان به صفر 

رســـاندن مشـــکالت وجـــود ندارد اما بـــاور داریم که بـــا تالش دائمـــی و ارائه راهکارهـــای جدید می تـــوان آنها را به حداقل رســـاند.



فصلاول۱

دیجی کاال در یک نگاه
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بازدیدکننده یکتای ماهانه

+۳۹,۵۰۰,۰۰۰

تنوع کاالیی

+۷,۵۰۰,۰۰۰

همکار مستقیم

ظرفیت پردازش کاال در روزظرفیت انبارش کاالتعداد مراکز زیرساختی

+۸,۷۰۰

۱۲۶+۷,۶۰۰,۰۰۰+۹۶۰,۰۰۰

یکنگاه دیجیکاالدر

دیجیکاال یدر پاییز وز یکر

تعداد کاالی سفارش داده شده

۱٬۲۶۷,۲۰۶

فروشنده

+۲۴۹,۰۰۰

زمان بازدید از وب سایت

۶دقیقهو۵۶ثانیه

تعداد بازدید از وب سایت و اپلیکیشن

۱۲,۸۸۴,۰۰۴



وشگاههایاطراف،ارسالرایگانوسریع فر دیجیکاالجت؛سفارشاز

چشم انداز دیجی کاال جت برآورده کردن نیازهای مشتری در سریع ترین زمان ممکن و ایجاد یک تجربه خرید به صرفه، کاربردی و راحت برای یک زندگی مدرن است. 

دیجی کاال جت در مرداد ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون به دو روش همکاری با فروشگاه های معتبر و فروشگاه های اختصاصی »جت مارت« محصوالت خود را 

در گروه های سوپرمارکتی، دارو، نان، شیرینی، کافه، میوه، پروتئینی، و گل تأمین می کند. عالوه بر تهران، دیجی کاال جت در شهرهای کرج، اصفهان، شیراز، مشهد و قم 

در سریع ترین زمان سفارش های مشتریان را به دست آنها می رساند. 

۲+میلیون +۱۷٬۰۰۰
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۵دقیقه
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دیجیپی؛پلتفرمخدماتپرداختهوشمند

ارائه اعتبارهای خرد و خدمات متنوع مالی با تکیه بر فناوری، تمرکز دیجی پی برای تحقق 

هدف فراگیری مالی است. در سال ۱۴۰۰، دیجی پی سرویس های اعتباری، درگاه پرداخت 

هوشمند، کیف پول و سرویس بازگشت وجِه کاالهای مرجوعی را به کاربران نهایی، و خدمات 

تامین مالی زنجیره تامین را به فروشندگان و تامین کنندگان دیجی کاال، ارائه کرده است.

۱۰٬۰۰۰میلیارد لایر

ردتخصیصداده
ُ

خ اعتبار
شدهبهکاربران

سال1400 در

۳۵٬۰۰۰میلیارد لایر۲۸۲٬۰۰۰میلیارد لایر

تراکنشانجامشده
طریقدرگاههایپرداخت از

سال1400 دیجیپیدر

مبلغبازگشتدادهشدهبه
کمتر خریددر کاربرانمنصرفاز

سال1400 24ساعتدر از

فیدیبو؛پلتفرممحتوایدیجیتال

مطالعه برای همه، همه وقت، همه جا هدف فیدیبو به عنوان اولین و بزرگترین پلتفرم کتاب 

الکترونیک، صوتی و پادکست در ایران است. این پلتفرم  توانسته با تکیه بر اعتماد بازار نشر، 

توجه کتاب خوان هایی با سلیقه های متنوع را به خود جلب کند. گذران زندگی پر شتاب امروز 

با همراهی همیشگی کتاب، اتفاقی ست که با فیدیبو ممکن شده است.

۱۳۰+هزار

شده عنوانمحتوایمنتشر

۳+میلیون۱٬۳۰۰+

فعال نصباپلیکیشنناشر

دیجیاکسپرس؛زیرساختوشبکههوشمندلجستیکی

دیجی اکسپرس، از نسل جدید کسب وکارهای تجارت الکترونیک پشتیبانی می کند و 

توانسته با ایجاد پلتفرم های تکنولوژی محور و سرمایه گذاری روی استارتاپ های مرتبط با 

صنعت لجستیک، سرویس های متنوعی برای دیجی کاال و دیگر فعاالن بازار کسب وکار 

فراهم کند. Flex ،Jet ،Partner و Proxy سرویس های دیجی اکسپرس هستند.

+۱۳٬۸۰۰

رانندهخویشفرما

۵/۹۱۶+میلیون

تحتپوششسفارشتحویلدادهشده شهر
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۲۵

استارتاپفعال

۵۴۹

محصول
ی لبهتکنولوژ بر

استارتاپ
یشده سرمایهگذار

۲٬۵۰۰

برندفعال

۲۴+میلیون۳۱۲+هزار

وبسایتوتنوعکاالیی بازدیداز
سال1400 اپلیکیشندر

۴/۵+میلیون

کاالیارائهشده

۱/۳+میلیون۲۰۰+هزار

وشنده فر نصباپلیکیشنکاربر

نالینکاالهایمدوپوشاک وشگاهآ دیجیاستایل؛فر

همکاری با برندهای داخلی و بین المللی و تالش برای تأمین و عرضه هر آنچه مربوط 

به مد و پوشاک است دیجی استایل را به یکی از اولین های تجارت الکترونیک در زمینه 

مد و پوشاک تبدیل کرده است. دیجی استایل در سال های اخیر بر حمایت از برندهای 

ایرانی متمرکز بوده است.

ی یوسرمایهگذار ور نوآ دیجینکست؛مرکز

جذب افراد با استعداد و توانمندسازی آنها با هدف توسعه و گسترش تکنولوژی های 

نوآورانه، دیجی نکست را به یک مرکز نوآوری و سرمایه گذاری قوی در گروه دیجی کاال تبدیل 

کرده است. تزریق سرمایه به کسب و کارهای نوپا، توسعه تکنولوژی، پیش شتابدهی و 

شتابدهی، و برنامه های آموزشی حوزه های فعالیت دیجی نکست هستند.

وشاجتماعی کمدا؛پلتفرمخریدوفر

دغدغه های محیط زیستی در حوزه مد و پوشاک و بازگرداندن پوشیدنی های مازاد به 

چرخه مصرف، ماهیت کمدا به عنوان یک شبکه اجتماعی برای افراد هم سلیقه به ویژه 

خانم را تشکیل می دهد. حمایت خانم ها از یکدیگر و تأکید بر مسئولیت اجتماعی و 

انسان دوستانه افراد، ارزش های کمدا در کنار خرید و فروش در این پلتفرم است.
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۲۰+میلیون

مجموعبازدیدهایماهانه
بالگها از

۹۵۰+۸۰۰+هزار

مجموعدنبالکنندگان
صفحههایاینستاگرام

ویدیویتولید
سال1400 شدهدر ومنتشر

دیجیکاالمگ؛پلتفرمبازاریابیمحتوایی

قلب بازاریابی محتوایی دیجی کاال را بالگ های گروه دیجی کاال مگ و شـبکه های اجتماعی 

آن تشـــکیل می دهد. مدیریت وب ســـایت های دیجی کاال مگ و دیجی اســــتایل مگ، 

اینستاگرام دیجی کاال مگ، و دیجی کاال الیف استایل بر عهده این تیم است و دیجی کاال 

لنت و کمپین های بزرگ UGC از جمله فعالیت های مهم این مجموعه هستند.
َ
مگ ت

۴۰۰+هزار

کاالهای فریمعکاسیاز
سال1400 جدیددر

۱۱۰+هزار۵٬۰۰۰+

بهرهمنداز کسبوکار
خدماتمحتوا

ویدیویتولیدشدهاز
سال1400 کاالهادر

ویسجامعتولیدمحتوایتخصصی کارخانهمحتوا؛سر

واحـد محتـوا عـالوه بر نقد و بررسـی محصول و تولیـد ویدیوهای باکیفیـت، حوزه های 

جدیـدی نظیـر هـوش مصنوعـی، اتوماسـیون و محتـوای تولیـد شـده توسـط کاربـر 

)UGC( را بـه خدمـات خـود اضافـه کـرده اسـت تـا فـرم جدیـدی از محتـوای بـه روز را در 

اختیـار کاربـران و فروشـندگان قـرار دهـد. 

۲۵۰+میلیون

مجموعپیامهای
inTrack ارسالشدهدر

)اتوماسیونبازاریابی(

۱٬۰۷۵+۲٬۱۵۰

کمپیناجراشده
AdVerge در

)شبکهتبلیغاتهوشمند(

Affilio رسانهفعالدر
فروش( )سیستمهمکاریدر

یبازاریابی راهکارهایتکنولوژ اسمارتک؛بستر

کمـک بـه کسـب وکارها بـرای شـناخت بهتـر مشـتریان و بهبـود اثربخشـی تعامـالت از 

طریـق فنـاوری بازاریابـی، بنیـان فعالیت هـای اسـمارتک اسـت. اتوماسـیون بازاریابـی، 

شـــبکه تبلیغـــات هوشـــمند، سیســـتم همـکاری در فـروش، پلتفـــرم داده هـــای 

مشـتریان، از سـرویس هایی هسـتند کـه اسـمارتک بـه کسـب وکارها ارائـه می دهـد. 
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٪۳۰۸۰+هزار

یسازمانی مشتر
صنایعمختلف از

رگایران مجموع500شرکتبز از
دیجیکاالبیزینسخریدداشتهاند از

هوشمندبرایخریدهایسازمانی دیجیکاالبیزینس؛راهکار

تأمیــن و خریــد انــواع کاالهــا در شــرکت های کوچــک، متوســط و ســازمان های بــزرگ بــا 

راه انــدازی بــازوی B2B در دیجــی کاال بــا نــام دیجــی کاال بیزینــس تســهیل شــده اســت. 

ایــن ســرویس در آبــان ۱۴۰۰ شــروع بــه فعالیــت کــرد و در کنــار خرید ســازمانی، بســتری را 

بــرای خریــد عمــده فروش هــا در سراســر کشــور  بــه صــورت آنالیــن فراهــم کــرده اســت.

یکسبوکارهایبومیمحلی بومیمحلی؛توانمندساز

پروژه کارآفرینی دیجی کاال با هدف معرفی و فروش محصـــوالت بومی، خانــــگی، و 

روستایی، فرصتی برای دیده شدن تالش های تولیدکنندگان محلی ایران و دسترسی 

آسان تر کاربران عالقه مند به بازارهای محلی ست. پتانسیل بهره مندی از ظرفیت هایی 

که تولیدات متنوع اقوام مناطق مختلف ایران دارد، با این پروژه امکان پذیر شده است.

+۳٬۴۰۰

وشندهبومیمحلی فر

+۳۰٬۴۰۰۱۷

پشتیبابیتنوعمحصول مرکز
ونیک تجارتالکتر

تازهمهربانی دیجیکاالمهر؛مسیر

ایجـاد مسـیری آسـان، شـفاف و قابـل اعتمـاد بـرای انجـام کار نیـک، هـدف دیجـی کاال 

از راه انـدازی دیجـی کاال مهـر بـود. دیجـی کاال مهـر، در مهـر ۱۴۰۰ بـرای ایجـاد مسـیری 

تـازه در زمینـه نیکـوکاری و اسـتفاده از پتانسـیل های دیجـی کاال در تأمیـن و توزیـع 

کاالهـای موسسـه های خیریـه شـروع بـه کار کـرد.

۵٬۲۵۳

نیکوکار

۱۱/۵۲۸٬۱۱۴میلیارد لایر

ی کاالیاهداشدهمجموعنیکوکار
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دیجیفای؛ارائهدهندهراهکارهایجامعبرایرشدکسبوکارهایکوچکومتوسط

ــرد و مســتقل، تمرکــز دیجی فــای در ارائــه خدمــات فروشگاه ســازی آنالیــن اســت. دیجی فــای کــه در اســفند ۱۴۰۰ بــه گــروه دیجــی کاال اضافــه شــد در زمینه هــای بازاریابــی، 
ُ

توســعه کســب وکارهای خ

لجســتیک، پرداخــت، باشــگاه مشــتریان، و خدمــات پــس از فــروش نیــز بــه رشــد کســب وکارهای کوچــک و متوســط حضــوری و آنالیــن کمــک می کنــد. بــا اســتفاده از فروشگاه ســاز آنالیــن دیجی فــای 

یــک کســب وکار می توانــد فروشــگاه اختصاصــی خــودش را داشــته باشــد.

هوشمصنوعی آپتایم؛سامانهمدیریتناوگانمبتنیبر

هـدف آپتایـم از ارائـه خدمـات بـه کسـب وکارهای مختلـف، بهینه سـازی هوشـمند فراینـد تحویـل کاال و مدیریـت شـفاف نـاوگان حمـل و نقل اسـت. آپتایم که از سـال 99 به گـروه دیجی کاال پیوسـته 

اسـت مدیریـت نـاوگان را بـه صـورت خـودکار انجـام می دهـد و از هـوش مصنوعـی بـرای پیشـنهاد مسـیر بهینه تـر اسـتفاده می کنـد. الگوریتم هـای آپتایـم بـرای کاهـش زمان ارسـال، مسـافت طی 

شـده،تعداد نـاوگان، و افزایـش بهـره وری از داده هـای مربـوط بـه ترافیـک شـهری، ظرفیـت وزنـی و حجمـی وسـایل نقلیه و بـازه زمانی تحویـل کاال بهـره می گیرند.

لجستیکی یمحور گنجه؛زیرساختفناور

بـا اسـتفاده از قفسـه های هوشـمند شـهری گنجـه مشـتریان می تواننـد سـفارش های خـود را در مـکان و زمـان مناسـب و دلخـواه تحویـل بگیرنـد. گنجـه یـک تأمین کننده هوشـمند زیرسـاخت لجسـتیکی 

اسـت کـه از اسـفند ۱۴۰۰ فعالیـت خـود را در گـروه دیجـی کاال شـروع کـرد و هدفـش را ارزش آفرینـی در اکوسیسـتم فنـاوری از طریـق به کارگیـری ظرفیت هـای نرم افـزاری و سـخت افزاری فناوری هـای نسـل 

چهـارم لجسـتیک تعریـف کـرده اسـت. گنجـه می توانـد بـه انـواع کسـب و کارهای مختلف سـرویس های مورد نیازشـان را ارائه دهـد. در حال حاضـر ۱۰ گنجه فعـال در تهران وجـود دارد و قرار اسـت این تعداد 

در تهـران و شـهرهای دیگـر افزایش پیـدا کند.
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رسیوانتخابکاال مگنت؛پلتفرمبر

مگنت پلتفرمی با ویژگی های تجارت اجتماعی )Social Commerce( است که از فروردین ۱۴۰۱ آغاز به کار کرده است. کاربران مگنت می توانند نظرات و تجربه هایشان را در رابطه با انتخاب و خرید 

کاالهای مختلف به صورت مستقیم و بدون واسطه در صفحه اختصاصی خود با دیگران به اشتراک بگذارند. همچنین این فضا بستر مناسبی را برای تولیدکنندگان محتوا و کارشناسان حرفه ای ایجاد 

کرده تا نقدها و بررسی های تخصصی خود را درباره کاالهای مختلف منتشر کرده و در اختیار کاربران میلیونی دیجی کاال قرار دهند. 

یسریع،امنوپایدار یابر فناور ویسمبتنیبر دیجیکالد؛سر

دیجـی کالد بـا هـدف رفـع دغدغه هـای زیرسـاختی همـه کسـب وکارها و پاسـخ گویی بـه نیاز آنها در توسـعه سـریع و صرفه جویـی در زمان و هزینـه در مرداد ۱۴۰۰ شـروع به کار کرد. این سـرویس با 

پـردازش ابـری و مانیتورینـگ هوشـمند مبتنـی بـر هـوش مصنوعـی می تواند بـا پیش بینی نیازمندی ها از مشـکالت زیرسـاختی جلوگیـری کند. قابلیـت مقیاس پذیـری و چابک بـودن از مهمترین 

مزیت هـای دیجـی کالد اسـت. هم اکنـون ۱۰ شـرکت و دپارتمـان از گـروه دیجـی کاال از خدمـات دیجی کالد اسـتفاده می کننـد و امکان ارائه خدمت به مشـتریانی خـارج از گروه دیجـی کاال وجود دارد.

نالینکاالوخدمات وشآ گهیخریدوفر پیندو؛پلتفرمثبتآ

قابلیـت انتشـار آگهـی فـروش کاال و خدمـات، امکانـی اسـت کـه پلتفـرم پینـدو در قالـب ارائـه خدمـات C2C بـه کاربـران می دهـد. پینـدو قـدرت گرفتـه از دیجی کاالسـت و کاربـران می تواننـد بـدون 

نیـاز بـه وارد کـردن مشـخصات کاالهـا از دنیـای داده و محتـوای دیجـی کاال اسـتفاده کننـد. ایـن اتفـاق موجـب تسـهیل فرآینـد ثبـت آگهی، صـرف زمـان کمتر و ایجـاد تجربـه کاربری بهتر می شـود. 

چشـم انداز پینـدو تبدیـل شـدن بـه یـک پلتفـرم امـن بـا امکاناتـی مناسـب و کاربـردی جهت تسـهیل فرآینـد خرید و فـروش برای فروشـندگان اسـت.
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برای مشاهده فیلم رویداد اسکن کنید

1919

تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ چنــد محصــول و ســرویس جدیــد بــه گــروه دیجــی کاال اضافــه 

شــدند. کســـــــب وکارهــــــای بومی محلــی، دیجی اکســـــــپرس، دیجــی کاال جــت، 

دیجــی کاال مهــر و پینــدو آخریــن ســرویس های راه انــدازی شــده در گــروه دیجــی کاال 

پیــش از شــروع قــرن جدیــد بودنــد کــه همــه آنهــا در راســتای ماموریــت دیجــی کاال 

بــرای پاســخ بــه نیازهــای مشــتریان متنــوع و مختلــف راه اندازی و پیاده ســازی شــدند.

 رویـــداد بـــر خـــط ایـــران، بـــه مناســـبت معرفـــی عمومـــی ایـــن ســـرویس ها و 

محصـــوالت در زمســـتان ۱۴۰۰ بـــا حضـــور اهالـــی رســـانه برگـــزار شـــد. دلیـــل انتخـــاب 

ــران و  ــای ایـ ــوع و پیچیدگی هـ ــت تنـ ــه اهمیـ ــه بـ ــران«، توجـ ــط ایـ ــر خـ ــوان »بـ عنـ

ـــود. ـــترک ب ـــق ارزش مش ـــرای خل ـــران ب ـــه ای ـــه گوش ـــود در گوش ـــیل های موج پتانس

ـــای  ـــش محدودیت ه ـــد از کاه ـــی کاال بع ـــزرگ دیج ـــداد ب ـــن روی ـــران اولی ـــط ای ـــر خ ب

و  رســـمی  رســـانه های  از  خبرنـــگار   6۰ از  بیـــش  کـــه  بـــود   99 ســـال  از  کرونـــا 

اکوسیســـتم در آن حضـــور داشـــتند. بخـــش کنفرانـــس خبـــری ایـــن رویـــداد 

ـــگاران  ـــا خبرن ـــوی رو در رو ب ـــی کاال در گفتگ ـــران دیج ـــا مدی ـــود ت ـــبی ب ـــت مناس فرص

ــنوند. ــا را بشـ ــدای آنهـ صـ

خطایران بر

IRANThis is a new

layer for our

رویداد معرفی خدمات و محصوالت جدید گروه دیجی کاال
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J.P.Morgan
McKinsey

بخشتحقیقوتوسعهوبخشمالیدیجیکاال

ســـهم بـــه دســـتیابی بـــرای مختلفـــی منابـــع
مختلـــف کشـــورهای  در نالیـــن آ وشـــی خردهفر
وجـــودداردکـــهممکـــناســـتمتفـــاوتباشـــند.

ایـــنگـــزارش: منابـــعاســـتفادهشـــدهدر

30%  چین

30% کرهجنوبی

2۸%  بریتانیا

20%  آمریکا

16% استرالیا

14% لمان آ

13%  فرانسه

11% ژاپن

9% وسیه ر

9% ترکیه

۸% زیل بر

7% هند

5% ی اندونز

4% ~ایران

هند

ایران۱۴٪|۷٪

زیل بر

۸٪|۹٪

فرانسه

۱۳٪|۱۱٪

آمریکا

۲۰٪|۱۱٪

لمان آ

۱۴٪|۱۰٪

بریتانیا

۲۸٪|۷٪

ترکیه

۹٪|۱۶٪

وسیه ر

۹٪|۱۱٪

چین

۳۰٪|۱۷٪

~ ۴%|۲۵٪

ژاپن

۱۱٪|۷٪

ی اندونز

۵٪|۱۴٪

استرالیا

۱۶٪|۱۴٪

کرهجنوبی

۳۰٪|۱۱٪

ــازار  ــن از کل ب ــی آنالی ــهم خرده فروش س
ــور ــان کش ــی هم خرده فروش

سال2021 کشورهایدنیادر تعدادیاز نالیندر وشیآ خردهفر

رشدنسبتبهسالگذشته
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ایران نالیندر وشیآ وضعیتخردهفر

سهم خرده فروشی آنالین از کل بازار خرده فروشی ایران

نالین وشیآ سهمخردهفر

وشیآفالین سهمخردهفر

ی،حجممعامالتشاپرکی منبع:تخمیندیجیکاالبراساسدادههایبانکمرکز

کسبوکارهایاینترنتیوسهمدیجیکاال

تعداد فروشگاه های آنالین در ایران

فروشگاه آنالین دارای نماد اعتماد الکترونیکی در ایران خرده فروشی در شبکه های اجتماعی

۴%

96%

وشگاههایاینترنتی فر
شبکههایاجتماعی بستر وشیبر خردهفر

SocialCommerce

ونیکی منبع:وبسایتنماداعتمادالکتر

۱۰۴٬۹۸۲

سال1400رسیدهاست. سال1399بهحدود4درصددر 3/2درصددر سال1400بارشد25درصدیهمراهبودهواز نالیندر وشیآ سهمخردهفر

ایراناست. نالینداراینمادالکترونیکیدر فروشگاهآ دههاهزار دیجیکاالیکیاز

~
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تعدادی از همکاران دیجی کاال در دفتر ونک پالزا
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دیجیکاالتاپایانسال۱۴۰۰ ارزشخالصکاالیفروختهشده*در

10ســـالگذشـــته فروشخالـــصریالیدیجـــیکاالدر

سال94درصدرشدداشتهاست. متوسطهر بهطور ۹۴٪

دیجـــیکاالدر ارزشخالـــصکاالیفروختـــهشـــدهدر

مقایسهباسالگذشـــته49درصدرشد ســـال1400در

داشـــتهاست.
۴۹٪

* NMV )Net Merchandise Value(

۴9 %
9۴رشد نسبت به سال 99 %

رشد متوسط ساالنه

سال

۱392۱39۱۱39۰ ۱393 ۱39۴ ۱395 ۱396 ۱397 ۱398 ۱۴۰۰۱399

تولیــد  ایــران،  آمــار  مرکــز  رســمی  گــزارش  براســاس  درحالی کــه 

ناخالــص داخلــی در 9 ماهــه اول ســال ۱۴۰۰ بــا رشــد 5/۱ درصــدی 

همــراه بــوده، ارزش خالــص کاالی فروختــه شــده در دیجــی کاال 

رشــد ۴9 درصــدی داشــته اســت.
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بخشی از ناوگان لجستیکی دیجی کاال
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نالیـن فرصـتخریـدوفـروشآ
بـرایهمـهایـران

پراکندگیمشتریاندیجیکاال

وشندگاندیجیکاال پراکندگیفر

دسترســـیهمهمردمایرانبهخدماتیکســـان

به کشـــور ودسترســـیتولیدکننـــدگانسراســـر

مزیتهایتوســـعه بـــازاریبهوســـعتایـــراناز

قـــراریعملیعدالت بر نالیندر فروشـــگاههایآ

اجتماعیاســـت.

پراکندگـــی جغرافیایـــی مشـــــتریان و فروشـــــندگان 

دیجـــی کاال در کنـــار هـــم ایـــران را ترســـیم می کننـــد. 

هـــزار  ده هـــا  و  آبـــی(  )نقـــاط  مشـــــتری  میلیون هـــا 

فروشـــنده )نقـــاط قرمـــز( در هـــر نقطـــه ای از کشـــور 

بســـتر  بـــر  را  کاالیـــی  هـــر  فـــروش  و  خریـــد  امـــکان 

دیجـــی کاال بـــا قیمتـــی یکســـان و فـــارغ از مـــکان زندگـــی 

ــد. ــود دارنـ خـ
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)Parcel Sorter( مرکز تجزیه و مبادالت سفارش های دانش، سامانه رباتیک تفکیک سفارش ها
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وشندگان یکاالیفر جمعآور مراکز

وشندگان یکاالیفر انبارهایسیارجمعآور

یتحویلسفارشومرجوعیمشتریان حضور مراکز

وشندگان یتحویلکاالتوسطفر حضور مراکز

جتمارت

نمایندگیهایتوزیعسفارشمشتریان

توزیعسفارشمشتریان مراکز

ی، ور جمعآ  مراکز گسترش و توسعه
پردازشوتوزیعکاال

ارسالسفارشهای سال1400برایپوششحداکثریدر دیجیکاالدر

افزایشداد. کشور سراسر مشتریان،نمایندگیهایتوزیعکاالرادر

مشتریان به استانها برخی  در حضوری تحویل  مراکز همچنین

حال در ارســــــالکاالیســــوپرمارکتینیز خدمترسانیکردند.مراکز

هستند. استانهایکشور سایر توسعهدر

تا پایـــان ســـال ۱۴۰۰ دیجـــی کاال بـــا برخـــورداری از 82 مرکز 

بـــرای توزیـــع کاال و خدمـــات پـــس از فـــروش، و ۴8 محـــل 

جمع آوری کاالی فروشـــندگان در سراســـر کشور، به توسعه 

مراکز زیرســـاختی و توان پردازشـــی خود ادامه داده است. 
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تهــــران

دانش

شادآباد
بادامک

تهران زیرساختیدیجیکاالدر مراکز
دیجـی کاال سـه مرکز پـردازش و تجزیـه و مبـادالت کاال دارد. مرکز دانش 

بـا مجمـوع مسـاحت 7۰ هزار متر مربع یکی از بزرگترین مراکـز در ایران و 

منطقـه اسـت. کاالهـای سـوپرمارکتی در مرکز شـادآباد با مسـاحت 35 

هـزار متـر مربـع پـردازش می شـوند و مرکـز بادامـک بـا مسـاحت ۱۰ هـزار 

متـر مربع بـه پـردازش کاالهای بـزرگ مقیاس اختصـاص دارد. 

ی راهانـداز  نیـز دانـش مبـادالت و تجزیـه  مرکـز 1400 سـال  در

ی شـدکـهمدیریـتسـفارشهابـرایارسـالبـهدسـتمشـتر

داد. افزایـش رادوبرابـر

پردازشوتجزیهومبادالتکاالهایمتوسطوکوچک مرکز

وشندگان یتحویلکاالتوسطفر حضور مرکز

وشندگان یکاالیفر جمعآور مراکز

رگمقیاس پردازشکاالهایبز مرکز

توزیعسفارشمشتریان مراکز

مارکتی پردازشکاالهایسوپر مرکز

جمعآوریکاالیفروشندگان انبارهایسیار

جتمارت

گنجه

حضوریتحویلسفارشومرجوعیمشتریان مراکز
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وهدیجیکاال گستردگیجغرافیاییهمکارانگر
کشور سراسر در

بیش از 87۰۰ همکار مسـتقیم در بیش از 828 نوع شـغل در تمامی مراکز گروه دیجی کاال 

در 2۴ اسـتان کشـور مشـغول به کار هستند. نسـبت همکار خانم به آقا در گروه دیجی کاال 

3۰ درصـد اسـت. بخش هـای توزیـع، انبـار، امـور مشـتریان و محتـوا نیـز بیشـترین سـهم از 

همـکاران را بـه خـود اختصـاص داده و نسـبت آنها بـه کل همکاران 76 درصد اسـت.

+۸٬۷۰۰

همکار مستقیم

+۸۲۸

نوع شغل

اردبیل

کردستان

زنجان

گیالن

وین قز ز البر

تهران

مازندران

همدان

ی مرکز

اصفهان

کهگیلویهو
بویراحمد

خوزستان

فارس

سمنان

گلستان

خراسان
شمالی

خراسانرضوی

خراسانجنوبی

کرمان

هرمزگانسیستانوبلوچستان

بوشهر

چهارمحال
ی وبختیار

یزد

لرستان

ایالم

قم

کرمانشاه

آذربایجان
قی شر

آذربایجان
غربی

در گزارش سرمایه های انسانی دیجی کاال در سال ۱۴۰۰ بیشتر بخوانید

50تا75

25تا50

1تا25

200تا8000

100تا200

75تا100
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آخریـــن برنــــامه D-Talk در ســـال ۱۴۰۰ با حضــــور حمید

و سعید محمدی بنیان گذاران دیجی کاال در دفتر ونک پالزا 



فصلدوم2

رفتار کاربران
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وزهـــای1و2دیمـــاه،همزمـــانبـــا ر پنجـــمتـــاهفتـــمآذرمـــاههمزمـــانبـــاجشـــنواره»بلکفرایـــدی«بـــودهاســـت.همچنیـــندر رکـــوردبیشـــترینتعـــدادســـفارشهایســـال1400در

یداشـــتهاســـت. »جشـــنوارهیلـــدا«تعـــدادســـفارشهایمشـــتریاندیجـــیکاالافزایـــشچشـــمگیر

وزها پرسفارشترینر

وزهایمختلفسال1400 ر متوسطتعدادسفارشهادر

بیشترینسفارش کمترینسفارش

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

وردین فر

مهر

تیر

دی

شهریور

اسفند

خرداد

آذر

مرداد

بهمن

اردیبهشت

آبان
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بازدیدترینزمانها پر

ساعتهایمختلفسال1400 وبسایتدر متوسطبازدیداز

بازدیدترین پر کمبازدیدترین

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

۰۱23۴56789۱۰۱۱۱2۱3۱۴۱5۱6۱7۱8۱92۰2۱2223
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جستجوترینکاالها پر

داستان فروش کتاب در دیجی کاال را بخوانید

گوشی موبایل

کتاب

هندزفری

ساعت هوشمند

ماگ

ماسک

اسپیکر

لپ تاپ

لوستر

اسباب بازی

ساعت

کفش

کاندوم

مودم

تبلت

تلویزیون

رینگ الیت

ساعت دیواری

ماسک صورت

گلدان

یخچال

مانتو

کاله

دوچرخه

روغن جامد

پاوربانک

مانیتور

کوله پشتی

هارد

1400

جسـتجو در دیجـی کاال یکـی از اولیـن کارهایی سـت کـه خریـداران بالقـوه پیـش از خریـد آنالیـن یـا فیزیکـی انجـام می دهنـد. بررسـی ایـن جسـتجوها چشـم انداز ارزشـمندی از نیازهـای بـازار بـه دسـت 

می دهـد. بهبـود موتـور جسـتجوی دیجـی کاال بـرای پاسـخگویی بـه همیـن نیـاز اسـت و پلتفـرم دیجـی کاال را بـه یـک مشـاور قابـل اعتمـاد و اولیـن مرجـع خرید کاربـران تبدیـل کرده اسـت. نمـودار زیر 

تعـداد جسـتجو را نمایـش می دهـد.

جستجوترین جایگاهدومپر سال1400کتاببا8پلهصعوددر در

گرفت. کاالهایدیجیکاالقرار
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آقایانخانمها

۳۰٪

۷۰٪

قا؟کاربراندیجیکاالچندسالههستند؟ خانمهستندیاآ کاربراندیجیکاالبیشتر

کاربراندیجیکاالدههشصتیهاودهههفتادیهاهستند. آنآقایانهستند.بیشتر کلکاربراندیجیکاالخانمهاو70درصداز 30درصداز

55 تا 6۴ سال

۴5 تا 5۴ سال

35 تا ۴۴ سال

25 تا 3۴ سال

۱8 تا 2۴ سال

کمتر از ۱8 سال

۰٪ ۱۰٪ 2۰٪ 3۰٪ ۴۰٪

65 سال به باال
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نالیناستفادهمیکنند؟ چهابزارهاییبرایخریدآ مشتریاندیجیکاالاز

اپلیکیشنموبایل

سهم ابزارهای مختلف از 
تعداد سفارش های دیجی کاال

سهم ابزارهای مختلف از  
حجم فروش ریالی دیجی کاال

سهم ابزارهای مختلف از کل 
بازدید های دیجی کاال

20٫9%۱2٫۴% 66٫7%

66%۱5٫6% ۱8٫۴%

60٫5%2۱٫7% ۱7٫8%

۰٪ 25٪ 5۰٪ 75٪ ۱۰۰٪

سال1400نسبتبهسالگذشتهافزایشقابلتوجهیداشتهاست. اپلیکیشنموبایلدیجیکاالدر استفادهاز

وب

موبایلوب
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سال1400بیشترینخریدراداشتهاند. زواصفهاندر تهران،البر مشتریاندیجیکاالدر

خریدمیکنند؟ دیجیکاالبیشتر مردمکداماستانهااز

اردبیل

کردستان

زنجان

گیالن

وین قز ز البر

تهران

مازندران

همدان

ی مرکز

اصفهان

کهگیلویهو
بویراحمد

خوزستان

فارس

سمنان

گلستان

خراسان
شمالی

خراسانرضوی

خراسانجنوبی

کرمان

سیستانوبلوچستان
هرمزگان

بوشهر

چهارمحال
ی وبختیار

یزد

لرستان
ایالم

قم

کرمانشاه

آذربایجان
قی شر

آذربایجان
غربی

1400 1399

تهران

البرز

اصفهان

مازندران

خراسان رضوی

فارس

خوزستان

گیالن

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

کرمان

کرمانشاه

همدان

سیستان و بلوچستان

هرمزگان

یزد

قم

قزوین

گلستان

مرکزی

لرستان

زنجان

اردبیل

بوشهر

کردستان

سمنان

ایالم

چهارمحال و بختیاری

کهگیلویه و بویراحمد

خراسان جنوبی

خراسان شمالی



38گزارش سال  ۱۴۰۰

تعدادکاال نظر یاز خریدترینمشتر ُپر

پر خریدترین مشتری دیجی کاال در سال ۱۴۰۰ از نظر تعداد کاال، 

جمعا 33٬266 کاال به ارزش 338 میلیون لایر خرید کرده است.
کاال۳۳٬۲۶۶



مبلغسفارش نظر یاز خریدترینمشتر ُپر

39فصل دوم                      رفتار کاربران

پر خریدترین مشتری دیجی کاال در سال ۱۴۰۰ از نظر مبلغ سفارش، 

جمعا ۴٬3۱3 کاال به ارزش 239 میلیارد لایر خرید کرده است.
میلیارد لایر۲۳۹



40گزارش سال  ۱۴۰۰

مشتریاندیجیکاالهزینهسفارشخودراچگونهپرداختمیکنند؟

بیش از ۱۰ درصد از پرداخت ها در سال ۱۴۰۰ به روش پرداخت اعتباری و پرداخت از طریق کیف پول بوده است.

 )BNPL( »یکـــی از خدمـــات جدید دیجـــی کاال به کاربران خود در ســـال ۱۴۰۰ اســـتفاده از خرید اعتبـــاری دیجی پی بـــود. در این طرح که ســـرویس بعد پرداخت یـــا »االن بخر و بعدا پرداخـــت کن

نـــام دارد، اعتبـــاری بـــه کاربر اختصاص داده می شـــود تـــا خرید خود را به واســـطه آن اعتبـــار انجام دهد و هزینـــه را  طی یک یا چند قســـط در آینـــده پرداخت کند.  

پرداخت اعتباری 5/5 ٪

پرداخت در محل ۱۰/5 ٪

کارت هدیه ۰/8 ٪

پرداخت کیف پول 5/۱ ٪

پرداخت آنالین 78/۱ ٪



41فصل دوم                     رفتار کاربران

مرکز تجریه و مبادالت سفارش های دانش



42گزارش سال  ۱۴۰۰

باشـــگاه مشـــتریان دیجی کاال جایی ســـت که کاربـــران می توانند بـــا عضویت در آن و انجـــام ماموریت هایـــی مثل خرید، ثبـــت نظر برای کاالی خریداری شـــده، ســـر زدن روزانـــه، خرید کاالهای 

مشـــخص شـــده، بیش از ســـه خرید در مـــاه، و... از جوایـــز و تخفیف های اختصاصـــی دیجی کالب بهره مند شـــوند. در ســـال ۱۴۰۰ دیجی کالب چنـــد بازی از جملـــه نهال امید، المپیـــک، 7 گنج، 

رای برنـــده، چلـــه بـــازی، دیجی پلـــی و ... را ارائه کرد که بـــا انجام آن کاربـــران می توانند جایزه های گوناگـــون ببرند. همچنین کار نیک دیجی کالب، طرح مســـئولیت اجتماعی باشـــگاه مشـــتریان 

دیجـــی کاال در ســـال ۱۴۰۰ بـــود و در آن کاربـــران امتیازهای خود را بـــرای کمک به ســـازمان های مردمی و اجـــرای پروژه هـــای تاثیرگذار اجتماعی یا محیط زیســـتی اختصـــاص می دادند.

باشگاهمشتریاندیجیکاال

۷۷۰میلیون
دریافتشده میزانامتیاز

توسطکاربراندیجیکالب

۵۱+میلیون
صفحهدیجیکالب بازدیداز

۸۱۱,۱۴۰
جشده خر بیشترینامتیاز

توسطیککاربر

برای مشاهده صفحه ماموریت های دیجی کالب اسکن کنید
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خدماتویژهبرایکاربراندیجیکاال

اســـتفاده از دیجی کاال با شـــرایط ویـــژه، راهکار دیجـــی کاال برای کاربران خوش خرید اســـت. اعضـــای دیجی پالس در مقایســـه با کاربـــران عادی می تواننـــد زودتر از تخفیف های شـــگفت انگیز 

بـــا خبـــر شـــده و خرید کنند، زمان بیشـــتری برای بررســـی و مرجوعی ســـفارش خـــود دارند، با خرید کاالهای نشـــان دار هدیـــه نقدی دریافـــت می کنند، و در هر ماه ۴ ســـفارش با هـــر مبلغی را 

با ارســـال رایگان تحویـــل می گیرند.

۲۶۷+میلیونلایر
بیشترین»هدیهنقدی«

دریافتییککاربر

۸۳۵,۹۸۰
یشده تعداداشتراکخریدار

۴/۹+میلیون
تعدادسفارشهایکاربران

دیجیپالس

۲/۳+میلیون
تعدادکلارسالهایرایگان

دیجیپالس

ـــازمانی  ـــد س ـــکان خری ـــی، ام ـــد گروه ـــکان خری ـــول، ام ـــف پ ـــه کی ـــوپرمارکتی ب ـــفارش های س ـــدی س ـــه نق ـــی هدی ـــز آن ـــوپرمارکتی، واری ـــفارش های س ـــگان س ـــال رای ـــدن ارس ـــه ش اضاف

اشـــتراک دیجی پـــالس، و... برخـــی از قابلیت هـــای جدیـــد دیجی پـــالس در ســـال ۱۴۰۰ هســـتند.

فصل دوم                      رفتار کاربران
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بازخورد کاربران



45گزارش سال  ۱۴۰۰

دیجیکاالرابهدیگرانتوصیهمیکنند؟ مشتریانچقدر

دیجی کاال پس از هر ســـفارش، پیامکی به مشـــتریان ارســـال می کند و میزان رضایت آنها از خریدشـــان را از صفر تا ۱۰ می ســـنجد. نظرســـنجی شـــاخص توصیه کنندگان )NPS( معیار مناســـبی 

برای ســـنجش تجربه مشـــتریان در اســـتفاده از دیجی کاالســـت. نمراتی که مشـــتریان در ســـال ۱۴۰۰ به دیجی کاال داده اند در نمودار زیر آمده است.

نمره

۱۰

9

8

7

6

5

۴

3

2

۱

۰

۰٪ ۱۰٪5٪ 2۰٪ 3۰٪ ۴۰٪ 5۰٪۴5٪35٪25٪۱5٪

ایـنمیـزان61.1 ایـننظرسـنجیشـرکتکردنـدکـهاز خریـددر مشـتریاندیجـیکاالپـساز سـال1400بـارشـد17درصـدیهمـراهبـودهاسـت.12.9درصـداز نظرسـنجیNPSدر مشـارکتدر

نهـادیجـیکاالرابـهدیگـرانتوصیـهکردند. درصـدآ

توصیهکننده

منفعل

دفعکننده



46فصل سوم                      بازخورد کاربران

1 کیفیتکاالها.

2 جباکاالیدریافتی. مغایرتاطالعاتمندر

3 یکاال. مشکالتفنیوظاهر

4 ارسالسفارش. در تاخیر

5 هزینهارسالسفارش.

6 ناکافیبودناطالعات.

7 کیفیتبستهبندی.

۸ قیمتنامناسب.

9 چندمرسولهایشدنسفارش.

10 تماس. کیفیتپاسخمرکز

مامورانارسالدیجیکاال رفتار رضایتمشتریاناز بیشتریندالیلنارضایتیمشتریان

در نظرسنجی شاخص توصیه کنندگان )NPS(، از مشتریان درباره رضایت آنها از برخورد 

مامور ارسال دیجی کاال نیز سوال می شود. 

مامورانارسال96.4درصدبودهاست. سال1400میانگینرضایتاز در

در نظرسنجی NPS از مشتریان درباره علت نارضایتی آنها سوال می شود. در سال 

۱۴۰۰ بیشترین دالیل نارضایتی مشتریان موارد زیر بوده است:

ارسالسفارش،ناکافیبودن در تاخیر سال1400نارضایتیمشتریاناز در

اطالعاتکاالها،وقیمتنامناسبکاهشداشتهاست.

۱۰۰٪75٪5۰٪25٪۰٪

3/6%

عدمرضایترضایت

+6/9٪

+9٪

+9٪

-2/7٪

-2/5٪

+9/8٪

-۱۱/7٪

+6٪

تغییر نسبت به سال 99



47گزارش سال  ۱۴۰۰

تحویلبهموقعسفارشها

دیجی کاال شاخص تحویل به  موقع سفارش )OTD( را با ابزارهای موقعیت یابی ماموران ارسال سفارش ها اندازه گیری می کند. OTD یکی از شاخص های مهم رضایت مندی مشتریان است. 

تحویلبهموقع

وز همانر در تاخیر

وز یکر بیشاز ٪۰تاخیر

۱۰٪

2۰٪

3۰٪

۴۰٪

5۰٪

7۰٪

9۰٪

۱۰۰٪

8۰٪

6۰٪
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ـــفارشها کلس ـــداز ـــت.14/52درص ـــدهاس ـــلدادهش ـــعتحوی ـــهموق ـــپرس(ب ـــیکاالاکس ـــیکاال)دیج ـــتیکیدیج ـــاوگانلجس ـــطن ـــفارشهاتوس ـــدس ـــط95درص متوس ـــور ـــال1400بهط س در

ـــند. یمیرس ـــتر ـــتمش ـــهدس ـــدهب ـــنش وزهتعیی ـــدر ـــازهچن ب ـــادر نه ـــدآ ـــه84/58درص ـــوندک ـــلدادهمیش ـــتتحوی ـــطپس توس

96
/

6۱
%



48فصل سوم                      دیجی کاال در یک نگاه

ستاره عشایری راننده خودروی سنگین ناوگان لجستیک دیجی کاال



49گزارش سال  ۱۴۰۰

پایشقیمتها مشارکتکاربراندر

گـــزارش قیمـــت، یکـــی از امکاناتی ســـت که همـــه کاربران به هنـــگام بازدید یا ســـفارش از دیجـــی کاال می توانند بـــا اســـتفاده از آن در پایـــش قیمت ها به دیجـــی کاال کمک کننـــد. برای همه 

کاالهـــا در دیجـــی کاال بخشـــی بـــا عنوان »آیا قیمت مناســـب تری ســـراغ دارید« وجـــود دارد. کاربـــران در صـــورت اطالع از قیمت مناســـب تر یک کاال نســـبت به آنچـــه در پلتفرم دیجـــی کاال درج 

شـــده اســـت می توانند مبلغ مـــورد نظر و مرجع قیمت )فروشـــگاه اینترنتـــی یا فیزیکی( را گـــزارش کنند. این بازخورد مســـتقیم نقش ســـازنده ای در پایـــش قیمت ها و بهینه ســـازی نظارت بر 

فروشـــندگان مارکت ِپلیـــس دیجی کاال دارد.

بهویرایشقیمتشدند. توسطکاربرانگزارششدکه77درصدگزارشهامنجر پیشنهادبرایقیمتمناسبتر 200هزار سال1400بیشاز در
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3٬۰۰۰

2٬5۰۰

2٬۰۰۰

۱٬5۰۰

۱٬۰۰۰

5۰۰

۰ گزارشهایقیمتردشده

گزارشهایقیمتتاییدشده



۸۷.۱۰٪

50فصل سوم                      بازخورد کاربران

نقدوبررسیکاالها مشارکتکاربراندر

محتـوای تولیـد شـده توسـط کاربـران )UGC( یکـی از ابزارهـای مهـم دیجـی کاال اسـت کـه بـه کاربـران دیگـر کمـک می کنـد بـا بررسـی تجربـه مشـتریان قبلـی انتخـاب آگاهانه تـری داشـته باشـند. 

امـکان پرسـش و پاسـخ و ثبـت دیـدگاه، در قالب هـای مختلـف متـن، عکـس و فیلـم در صفحـه هـر محصـول فضـای تعامل میـان کاربران و پاسـخ بـه ابهام هـا و سوال هایشـان را فراهـم می کند.

۱٬562٬70552٬3۱۱3٬۴27٬۱69

۹۳.۸۸٪

3۱٬060٬356

۸۲.۰۷٪۶۹.۵۸٪

+۱۴۷٪+۲۹۲٪+۳۸۵/۸٪+۱۷۵٪

رشد نسبت به سال 99

نرخ تایید

تعداد فیلم های ثبت شده توسط کاربرانتعداد نظرات ثبت شده توسط کاربران تعداد پرسش و پاسخ منتشر شدهتعداد تصاویر ثبت شده توسط کاربران



51گزارش سال  ۱۴۰۰

۴رتبه

GalaxyA12SM-A125F/DSگوشیسامسونگ

DualSim/64GB

5رتبه

GalaxyA32SM-A325F/DSگوشیسامسونگ

DualSim/128GB/6GBRAM

POCOX3ProM2102J20SGگوشیشیائومی

DualSim/256GB/8GBRAM

2رتبه

POCOM3M2010J19CGگوشیشیائومی

DualSim/128GB

3رتبه

۱رتبه

یبلوتوثیمدل inpods12هندزفر محبوبترینکاالها



52فصل سوم                      بازخورد کاربران

۱رتبه

GalaxyS22Ultra5Gگوشیسامسونگمدل

DualSim/512GB/12GBRAM

۴رتبه

iPhoneXگوشیموبایلاپلمدل

256GB

5رتبه

inpods12یبلوتوثیمدل هندزفر iPadPro11inch20204Gتبلتاپلمدل

256GB

2رتبه

GalaxyS22Ultra5Gگوشیموبایلسامسونگمدل

GalaxyBuds2بههمراههدفونبیسیم-DualSim/256GB/12GBRAM

3رتبه

کاالهایموردعالقهکاربران
گوشبهزنگ



53گزارش سال  ۱۴۰۰

مرکز تماس مشتریان دیجی کاال



54فصل سوم                      بازخورد کاربران

تماسدیجیکاال خدماتمرکز

۱۹٬۲۸۵۲٬۷۵۱۴٬۳۹۷۲٬۱۰۴

پاسخ گویی به تیکت و ایمیل در روز پاسخ گویی به تماس تلفنی در روز پاسخ گویی به مشتریان دیجی پالس در روزپاسخ گویی به چت آنالین در روز

تماس پاسخ داده شده به فروشندگان در هر روزتماس پاسخ داده شده در هر روز  ۱۶۰1٬717

از مرداد ۱۴۰۰ خط پشتیبانی از فروشندگان به تیم مرکز تماس اضافه شد که یک 

اقدام اختصاصی برای پشتیبانی از فروشندگان مارکت پلیس است.

تیم وکیل مدافع مشتریان از سال ۱399 در مرکز تماس تشکیل شده و شنیدن 

علت  ریشه یابی  نتیجه،  به  رسیدن  تا  آنها  شکایت  به  رسیدگی  و  مشتری  صدای 

بروز مشکل و ارائه بازخورد به واحدهای مرتبط از اهداف تشکیل این تیم است.

وشندگانپاسخبهشکایتمشتریان تماسفر مرکز
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رسانههایاجتماعی دیجیکاالدر

پاسخگویی به کاربران دیجی کاال در اینستاگرام اقدام جدیدی بود که در سال ۱۴۰۰ شروع شد. کارشناسان 

ارتباطات و مرکز تماس دیجی کاال در مجموع به حدود ۴5 هزار پیام در توییتر و اینستاگرام پاسخ دادند.

در سال ۱۴۰۰ تعداد دنبال کنندگان حساب های کاربری گروه دیجی کاال در اینستاگرام، لینکدین و توییتر 

به بیش از ۴ میلیون نفر رســــــید. در این سال، به تعداد حساب های کاربری گروه دیجی کاال نیز افزوده 

شد تا بسترهای ارتباط با مخاطبان بیشتر شود؛ دیجی کاال جت و پیندو در توییتر، دیجی کاال بیزینس در 

لینکدین و دیجی کاال مهر در اینستاگرام نمونه هایی از این حساب های کاربری تازه تاسیس هستند. 

تعامل و پاسخگویی با مخاطبان گروه دیجی کاال

حساب های رسمی و دنبال کنندگان گروه دیجی کاال 

کاربرتوییتر +۶۷,۰۰۰

کاربراینستاگرام +۳,۹۲۰,۰۰۰

کاربرلینکدین +۱۰۲,۰۰۰

+۱۹,۵۹۶,۷۴۷

 تعداد بازدید از محتواهای منتشر شده توسط دیجی کاال
Impression

+۳۹۹,۵۸۶,۸۰۰

 تعداد تعامل کاربران با محتواهای منتشر شده توسط دیجی کاال
Engagement 

+۲۶۲,۹۵۱

تعداد محتوای تولید شده با کلیدواژه »دیجی کاال« توسط کاربران
UGC
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تعاملباکاربرانرسانههایاجتماعی خاطراتبهیادماندنیاز

کارشناسان ارتباطات و برند دیجی کاال، در کنار تعامل روزمره با کاربران، کمپین هایی مناسبتی و ویژه برای برقراری ارتباط عمیق تر با مخاطبان دیجی کاال طراحی می کنند.

ــای  ــی از کمپین ه ــدی یک ــال، بلک فرای ــر س ــم ه ــه رس ب

برجســته دیجــی کاال بــود. در بــازه برگــزاری ایــن کمپیــن، 

بلک فرایــدی  توییتــر،  در  دیجــی کاال  کاربــری  حســاب 

ــتقبال  ــا اس ــه ب ــرد ک ــزار ک ــا را برگ ــوص توییتری ه مخص

چشــم گیر کاربــران توییتــر مواجــه شــد. توییــت گردونــه 

شـــــانس دیجــی کاال، بیــش از 3 میلیــون ایمپرشـــــن 

ــرد.  ــت ک دریاف

لیست آرزو خوش ترین فال سالگردونه شانس بلک فرایدی

یلـدای ۱۴۰۰ دیجـی کاال، بـا شـعار »بلندترین لبخند سـال 

را بـا شـما می سـازیم« برگـزار شـد. بـه همیـن مناسـبت، 

دیجی کاال در اینسـتاگرام فیلتری با عنـوان »خوش ترین 

فـال سـال« طراحـی کـرد تـا کاربـران بتواننـد فـال حافـظ 

بگیرنـد و بـا مخاطبـان خـود بـه اشـتراک بگذارند.

کاربـران اینســــتاگرام بیـش از 7 هـزار بـار از ایـن فیلتــــر 

اسـتفاده کردنـد و دیجـی کاال را در فـال شـب یلدایشـان 

سـهیم کردنـد.

پلتفـرم  بـه  عمومـی«  »لیسـت  اضافه شـدن  از  پـس 

دیجـی کاال در هفتـــــه اول آبـان ۱۴۰۰، حســـــاب کاربـری 

دیجی کاال در توییتر، کمپین لیسـت آرزو را برگزار کرد تا این 

محصـول جدیـد را بـه مخاطبانـش معرفـی کنـد. در بـازه 

یک هفتـه ای برگزاری ایـن کمپین آمار تعـداد کاربرانی که 

بـرای اولین بار لیسـت عمومی سـاختند، 23۴ درصد رشـد 

کـرد. همچنین 2۰۴ درصد به تعداد لیسـت های عمومی 

سـاخته شـده در دیجـی کاال اضافـه شـد. 



فصلچهارم۴

بازارگاه و کسب کارهای ایرانی
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مارکتِپلیسدیجیکاال؛میزبانکسبوکارهایایرانی

در ســـال ۱۴۰۰ مارکت پلیس دیجی کاال وارد ششـــمین ســـال فعالیت خود شـــد. مارکت ِپِلیس یا بازارگاه )Marketplace( بســـتری اســـت که امکان خرید از چند ده هزار تأمین کننده متفاوت را برای 

مشـــتریان فراهم می کند. تعداد کســـب وکارهای مارکت پلیس دیجی کاال  در ســـال ۱۴۰۰ به مرز 25۰ هزار فروشـــنده رسید.

در دیجـــی کاال فروشـــندگان می توانند با یکدیگر رقابت کنند، به بازاری به وســـعت ایران دسترســـی داشـــته باشـــند و کاالهای خـــود را به بازار 8۴ میلیون نفری کشـــور عرضه کننـــد. کاربران نیز به 

طیف وســـیعی از محصـــوالت و قیمت های رقابتی دسترســـی دارند و می تواننـــد خرید آنالین را آســـان تر، آگاهانه تر و هوشـــمندانه تر تجربه کنند.

دیجی کاال با توســـعه پلتفرم مارکت ِپِلیس خود در ســـال 95 برای خدمت رســـانی به فروشـــندگان باعث شـــد که بســـیاری از تامین کنندگان و تولیدکنندگان، بدون دغدغه های فنی و زیرســـاختی، 

کاالهای خود را عرضه کنند و به این ترتیب به پایگاه کاربران دیجی کاال و شـــبکه گســـترده و ملی توزیع دیجی کاال دسترســـی داشـــته باشـــند. 

در مارکت ِپِلیس دیجی کاال تولیدکننده، صنعت گر، هنرمند و کســـب وکار ایرانی بی واســـطه به بازاری به وســـعت سراســـر ایران متصل هســـتند و تمامی سرویس های لجســـتیکی، انبارداری، پرداخت، 

بســـته بندی، بازاریابی، تولیـــد محتوا، بینش بازار، و خدمات پـــس از فروش را در اختیار دارند. آرمان دیجی کاال این اســـت که تولیدکننده ایرانی دغدغه ای جز تولید و عرضه نداشـــته باشـــد. 

دیجـــی کاال برندی ملی اســـت و بـــا دعوت از همه کســـب وکارهای ایرانـــی به فعالیـــت در پلتفرم مارکت پلیـــس برای تحقق مســـئولیت اجتماعی خود یعنی توانمندســـازی کســـب وکارها، 

ایجاد بـــازار رقابتـــی و عدالت اجتماعی تـــالش می کند. 
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تولیدکنندگان

خرده فروشان مصرف کنندگان شخصی

مصرف کنندگان سازمانی

مشاغل محلی و خانگی

شرکت های بازرگانی

هنرمندان وصنعت گران

کادمی فروشندگان آ

تبلیغات و بازرگانی

مرکز پردازش

محتوا

لجستیک
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کسبوکارهایمارکتِپلیسدیجیکاال

۴۹۴میلیون لایر
در ســـــــال ۱۴۰۰، هر فروشــــنده فعال مارکت پلیــــس به طور متوســــــط ماهـــانه

۴9۴ میلیون لایر فروش داشته است.

۴۶۷میلیارد لایر
در ســـال ۱۴۰۰ یکی از فروشــندگان موبایل در مارکت پلیس موفق شد در ماه خرداد

۴67 میلیارد لایر بفروشد. این عدد رکورد فروشندگان مارکت پلیس در یک ماه است.

۱396 ۱397 ۱398 ۱399 ۱۴۰۰

ی وشـــندهبـــاســـالقبـــلآنبرابـــر فر وشهـــر بـــارشـــد63/6درصـــدیهمـــراهبـــودهومیانگیـــنفـــر وشـــندگاننیـــز مارکتپلیـــس،تعـــدادفر وشدر ســـال1400همزمـــانبـــارشـــدفـــر در

میکنـــد.

63/6 %
رشد نسبت به سال 99

2۴9333

۱52۴۰6

6۱۰۱۴

2۱۰3۰

5728
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وشندگاندیجیکاال وشبرایفر فر استانهایپر

در سال ۱۴۰۰ فروشندگان استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی بیشترین فروش را در دیجی کاال داشته اند.

اردبیل

کردستان

زنجان

گیالن

وین قز ز البر

تهران

مازندران

همدان

ی مرکز

اصفهان

کهگیلویهو
بویراحمد

خوزستان

فارس

سمنان

گلستان

خراسان
شمالی

خراسانرضوی

خراسانجنوبی

کرمان

سیستانوبلوچستان
هرمزگان

بوشهر

چهارمحال
ی وبختیار

یزد

لرستان
ایالم

قم

کرمانشاه

آذربایجان
قی شر

آذربایجان
غربی

تهران

خراسان رضوی

اصفهان

البرز

آذربایجان شرقی

فارس

خوزستان

قم

مرکزی

همدان

مازندران

قزوین

گیالن

یزد

آذربایجان غزبی

اردبیل

کرمانشاه

کرمان

هرمزگان

سمنان

کهگیلویه و بویراحمد

کردستان

بوشهر

سیستان و بلوچستان

چهارمحال و بختیاری

زنجان

خراسان جنوبی

گلستان

لرستان

خراسان شمالی

ایالم
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قابتکامل ر تحققبازار مسیر مارکتپلیسدیجیکاالدر

قیمتمراجعهکردهاند. بهاطالعاتنمودار بار 15.5هزار وزانهبیشاز متوسطر سال1400بهطور کاربراندر

 رقابتی برای رشد تمامی کسب وکارهای فعال بوده است. تجهیز پلتفرم دیجی کاال به ابزارهایی مانند جعبه 
ً
نقش دیجی کاال به عنوان یک پلتفرم دو سویه همواره بر فراهم سازی یک بازار کامال

خرید و نمودار قیمت در سال های اخیر نیز با هدف ترغیب فروشندگان به قیمت گذاری عادالنه و هدایت مشتریان به خرید آگاهانه و هوشمندانه انجام شده است.

قیمـتکاالیـک ویژگـی منحصـر به فـرد در تمامـی صفحه هـای محصـوالت دیجـی کاال  نمـودار

اسـت کـه می توانـد بـه تصمیم گیـری هوشـمندانه مشـتری کمـک کند.

خـط  و  تخفیـف  از  بعـد  کاال  عرضـه  قیمـت  نشـان دهنده  قیمـت  نمـودار  رنـگ  آبـی  خطـوط 

چین هـای خاکسـتری رنـگ قیمـت قبـل از تخفیف در یـک بازه یک ماهـه را نشـان می دهد. در 

مـورد کاالهایـی کـه ممکـن اسـت در روزهایی فروش نداشـته باشـند یا در آن تاریـخ ناموجود 

باشـند، قیمتـی بـرای نمایـش در نمـودار  قیمـت وجود نـدارد. 

نمایش نمودار  قیمت کاالها نشانه شفافیت و به اشتراک گذاری فرایند تغییر روزانه قیمت ها 

با کاربران است. 
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جعبهخرید)Buybox( یکی از اولین  و مهم ترین بخش هایی است که کاربران پس از ورود به صفحه محصول با آن مواجه می شوند 

و دکمه پیش فرض افزودن به سبد خرید است. فروشنده کاال، وضعیت موجود بودن در انبار دیجی کاال یا فروشنده، میزان امتیاز 

دیجی کالب و البته قیمت، برخی از اطالعاتی ست که در جعبه خرید برای هدایت مشتری قرار داده شده است. جعبه خرید بهترین 

گزینه برای خرید را به مشتریان پیشنهاد می دهد و نشان دهنده نمره عملکرد فروشنده و منصفانه ترین قیمت عرضه شده از بین 

دیگر فروشندگانی است که کاال را عرضه می کنند. 

در سال ۱۴۰۰ دیجی کاال برای بهبود شاخص قیمت رقابتی در جعبه خرید، فرمول جدیدی را به کار گرفت. همچنین دیجی کاال برای 

ارائه قیمت رقابتی توسط فروشندگان برای آنها امکان مقایسه قیمت کاال در سایر فروشگاه های اینترنتی را ایجاد کرده است.

کاربران می توانند در فهرست فروشندگان کاال، وضعیت عملکرد فروشنده، قیمت پیشنهادی و سایر اطالعات تمامی فروشندگان 

کاالی مورد نظر را مشاهده کنند و از فروشنده ای خرید کنند که نمره عملکرد باالتری دارد. 
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قرار گرفتن کاالی یک فروشنده در جعبه خرید از میان چند فروشنده همان کاال با استفاده از روش های یادگیری ماشین انجام می شود. بیشتر اوقات، قیمت پیشنهادی برای یک کاال در جعبه 

خرید، بر اساس پایین ترین قیمت آن کاال در بازار یا میان فروشندگان آنالین است. آماده ارسال بودن کاال، همزمان با قیمت رقابتی دارای اهمیت است. موجود بودن کاالها در انبار دیجی کاال عالوه 

بر افزایش شانس قرار گرفتن کاالی یک فروشنده در جعبه خرید، بر نمره عملکرد او نیز تاثیرگذار است. عوامل مختلفی در برنده شدن فروشندگان در این بازار رقابتی مؤثر هستند:

تمام کسب وکارها می توانند برای آشنایی بیشتر با فروش آنالین در دیجی کاال از مطالب مرکز آموزش فروشندگان استفاده کنند.

وشباارائهخدماتبهتر افزایشفر

قیمت مناسب تر
آماده ارسال بودن

کاال در انبار
میزان رضایت مشتریان از کاال

دیجیکاالموجودبودهاست. انبار سال1400برندهجعبهخریدشدهاند،کاالهایشاندر وشندگانیکهدر 89درصدفر

برای مشاهده مطالب مرکز آموزش فروشندگان اسکن کنید
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ی بازهزمانیارسالسفارشبهمشتر

چرخـه عمـر سـفارش )OCT( بـازه زمانـی بیـن لحظـه ثبـت سـفارش توسـط مشـتری تـا لحظـه تحویـل سـفارش بـه او اسـت کـه همـه فرایندهـای تامیـن کاال، آماده سـازی سـفارش و ارسـال آن توسـط 

دیجـی کاال را شـامل می شـود. موجـود بـودن کاالهـای فروشـندگان در انبـار دیجـی کاال عـالوه بـر افزایـش رضایـت مشـتری به دلیل تحویل سـفارش در بـازه زمانـی کوتاه تر بـر نمره عملکرد فروشـنده 

و افزایـش فـروش او نیـز موثر اسـت.

۱ روز

2 روز

3 روز

۴ روز

5 روز

7 روز

6 روز
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ــت  ــه دسـ ــتیک دیجـــی کاال بـ ــاخت لجسـ ــط زیرسـ ــاعت توسـ ــن در مـــدت 2 روز و 8 سـ ــور میانگیـ ــوده به طـ ــود بـ ــار دیجـــی کاال موجـ ــا در انبـ ــای آنهـ ــه کاالهـ ــفارش هایی کـ ــال ۱۴۰۰ سـ در سـ

ــت. ــش داده اسـ ــر افزایـ ــان را دو برابـ ــن زمـ ــار ایـ ــودن کاال در انبـ ــود بـ ــدم موجـ ــه عـ ــیده اند. درحالی کـ ــتریان رسـ مشـ

زمانتحویلکاالهایدارایبازه

وشنده زمانیارسالتوسطفر

زمانتحویلکاالهایموجود

کلکشور دیجیکاالدر انبار در

زمانتحویلکاالهایموجود

دیجیکاالبهمقصدتهران انبار در



66گزارش سال  ۱۴۰۰

وشنده ارسالمستقیمکاالتوسطفر

با اســـتفاده از امکان ارســـال مســـتقیم کاال توســـط فروشـــنده )ship by seller(، فروشـــندگان می توانند در صورت تمایل بعضی از کاالهای خود را به صورت مســـتقیم برای مشتری ارسال کرده 

و نیـــازی بـــه مراجعـــه و تحویل به انبارهای دیجی کاال نداشـــته باشـــند. اضافه شـــدن این قابلیت بـــه پلتفرم مارکت پلیـــس دیجی کاال به ایـــن دلیل اهمیت دارد که به ارســـال و تحویل ســـریع تر 

ســـفارش ها، رقابتی تر شـــدن خرید و فـــروش در بازار آنالیـــن و امکان خرید و فـــروش کاالهای متنوع تـــر کمک می کند.

۲+میلیون

تنوع کاالیی دارای امکان ارسالفروشنده فعال

توسط فروشنده

تعداد سفارش هایی که توسط 

فروشنده ارسال شده اند
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کاالهایتقلبی

اصل معیارهایدیجیکاالبرایشناساییکاالیغیر

بـــرای تشـــخیص کاالی اصـــل و غیـــر اصـــل در دیجـــی کاال 

ــد ــکن کنیـ اسـ

تیـــم نظـــارت بـــر فروشـــندگان دیجـــی کاال بـــا در نظـــر گرفتـــن معیارهایـــی، کاالهـــای عرضـــه 

شـــده در مارکت پلیـــس را بررســـی می کننـــد. در ســـال ۱۴۰۰ شناســـایی کاالهـــای غیـــر اصـــل و 

ـــود. ـــل ب ـــال قب ـــتر از س ـــر بیش ـــار براب ـــل، چه ـــر اص ـــان غی ـــت نش دریاف

ـــکایت و  ـــران، ش ـــزارش کارب ـــل گ ـــر اص ـــای غی ـــایی کااله ـــرای شناس ـــم ب ـــای مه ـــی از معیاره یک

ـــت. ـــتریان اس ـــط مش ـــودن توس ـــل ب ـــر اص ـــل غی ـــه دلی ـــک کاال ب ـــاد ی ـــی زی مرجوع

تعهـــد دیجـــی کاال ضمانـــت کاالی اصـــل بـــرای مشـــتریان 

ــا  ــد تـ ــل دارنـ ــداران تمایـ ــی از خریـ ــال برخـ ــن حـ ــا ایـ ــت. بـ اسـ

نمونـــه کاالی اصـــل را بـــا قیمـــت کمتـــری تهیـــه کننـــد. ایـــن 

دســـته محصـــوالت از ســـال 97 بـــا برچســـب »غیـــر اصـــل« در 

عنـــوان کاال روی پلتفـــرم دیجـــی کاال اجـــازه فـــروش دارنـــد تـــا 

ـــود را  ـــد خ ـــی خری ـــا آگاه ـــد ب ـــل بتوانن ـــورت تمای ـــران در ص کارب

ـــای  ـــوان کااله ـــی به عن ـــان، کاالهای ـــن می ـــد. در ای ـــام دهن انج

ـــل«   ـــر اص ـــان »غی ـــدون نش ـــه ب ـــوند ک ـــایی می ش ـــی شناس تقلب

امـــا بـــا عنـــوان کاالی اصـــل، توســـط فروشـــندگان عرضـــه 

شـــده باشـــند. در ایـــن شـــرایط، دیجـــی کاال پـــس از احـــراز 

تخلـــف فروشـــنده بـــا او برخـــورد می کنـــد. مشـــتریان نیـــز 

می تواننـــد بـــا گـــزارش در مـــورد غیـــر اصـــل بـــودن کاالهـــای 

بـــدون نشـــان، بـــه دیجـــی کاال بازخـــورد دهنـــد.

اصل شناساییکاالیغیر اقداماتدیجیکاالپساز

درج نشان غیر اصل بر روی کاالها

غیر فعال کردن کاالها در گروه آرایشی، بهداشتی و کاالهای سالمت محور

سلب دسترسی های مربوطه از فروشندگان در صورت لزوم 
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عملکردفروشندگان نظارتبر

کیفیـــت، اصالـــت، نرخ بازگشـــت و وضعیت تأمین کاال نقش موثری در ارزیابی عملکرد فروشـــندگان و جلب رضایت مشـــتریان دارد. بخش نظارت بر عملکرد فروشـــندگان دیجی کاال می کوشـــد 

بـــا ابزارهای نظارتی، ســـالمت مارکت ِپلیس و تجربه خوشـــایند خرید و فروش در دیجـــی کاال را تضمین کند. 

ارزیابـی  بـه  خریـد،  از  پـس  مشـتریان  از  نظرسـنجی 

کیفیـت کاالها کمـک می کند. کاالهای بـا نمره پایین 

نارضایتـی،  دالیـل  بـه  توجـه  بـا  و  می شـوند  بررسـی 

اقدامـات مختلفـی بـا هدف بهبـود تجربه مشـتریان 

ویرایـش  از  می شـود:  انجـام  بعـدی  خریدهـای  در 

محتـوای محصـول )عکس، متن و توضیحـات( تا غیر 

فعال کردن محصول بر اساس مستندات مشتریان.

کیفیت کاال

۸۲٪
متوسط رضایت از کیفیت کاال  

کاالهای  فروش  زمینه  در  فروشندگان  عملکرد  بر  نظارت 

تقلبی بدون نشان غیر اصل، بر اساس تکرار تخلف، در سه 

سطح انجام می شود.

۱. غیـر فعـال کـردن کاال و جریمه نقدی فروشـنده تـا ۱۰ برابر 

ارزش کاالی فروخته شـده

2. سـلب دسترسـی فروشـنده بـه گـروه کاالیـی بـه عـالوه 

جریمـه نقـدی و غیـر فعـال کـردن کاال

3. قطع همکاری با فروشنده

در همـه ایـن شـرایط دیجـی کاال مسـئولیت کامـل جبـران 

خدمـات را به عهـده می گیـرد. کاالی تقلبـی مرجـوع و اصـل 

مبلـغ بـه حسـاب مشـتری بازگردانـده می شـود.

اصالت کاال

۹۹.۷٪
کاالی اصل از کل کاالهای موجود

کاالهایی که نرخ بازگشـــت باالیـــی دارند به صورت 

منظم بررســـی می شـــوند و بـــر اســـاس پیگیری و 

نتیجه به دســـت آمده، دسترســـی فروشندگان آن 

کاالها به گروه کاالیی مورد نظر ســـلب می شـــود. 

مشـــتریان هنـــگام خریـــد می تواننـــد در بخـــش 

امتیاز فروشـــنده، میـــزان عدم مرجوعـــی کاالی آن 

فروشـــنده را در کنـــار امتیاز تعهد ارســـال و تامین 

بـــه موقع، بررســـی کنند. 

نرخ مرجوعی کاال

۱.۰۳٪
 کاالی مرجوعی از کل کاالهای فروخته شده

تامین به موقع کاال یکی از وظایف مهم فروشندگان است 

که در محاسبه امتیاز  آنها تاثیر مستقیم دارد. هنگامی که 

فروشنده در زمان مشخص شده موفق به تامین و ارسال 

کاال نشود به میزان دو برابر کمیسیون فروش کاال جریمه 

خواهد شد. اگر این مورد تکرار شود و نرخ لغو سفارش باال 

رود، امتیاز فروشنده کاهش چشمگیری پیدا می کند. عالوه 

سلب  فروشنده  از  مذکور  کاالی  فروش  دسترسی  این  بر 

خواهد شد. 

تامین موفق و به موقع

۹۵.۹۵٪
 تامین به موقع از کل کاالهای فروخته شده

فصل چهارم                      بازارگاه و کسب وکارهای ایرانی
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۱رتبه

OKStandپایهنگهدارندهگوشیوتبلتمدل

سال1400

وش ۱۰کاالیپرفر

)تعدادی(دیجیکاال
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2رتبه

ماسکتنفسی

مدلملتبلونبسته51عددی

رتبه

رتبه

6

9

وغننیمهجامدالدن ر

5کیلوگرم

ی محافظکابلوهندزفر

CLمدل

8رتبه

زعفراندرجهیکمصطفوی

4/60۸گرم

7رتبه

موبایل ر ژ پایهنگهدارندهشار

Hng0229مدل

۱0رتبه

ماسکتنفسی

مدل3270بسته50عددی

5رتبه

بهداشتیپنبهریز نوار

مدلLarge-Blueبسته10عددی

3رتبه

یبلوتوثی هندزفر

inpods12مدل

۴رتبه

وماهیتون کنسر

وغنگیاهیطبیعت1۸0گرم ر در
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۱رتبه

POCOX3ProM2102J20SGگوشیشیائومی

2Sim/256GB/8GBRAM

سال1400

وش ۱۰کاالیپرفر

)ریالی(دیجیکاال



iPhoneSE2020گوشیاپل

A2275/DS-2Sim/128GB

GalaxyA12گوشیسامسونگ

NachoSMA127F/DS-2Sim/64GB/4GBRAM

iPhone12A2404ZAAگوشیاپل

2Sim/128GB
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2رتبه

iPhone12ProMaxA2412گوشیاپل

2Sim/256GB

۴رتبه

GalaxyA32گوشیسامسونگ

SMA325F/DS-2Sim/128GB/6GBRAM

3رتبه

8رتبه

POCOM3گوشیشیائومی

M2010J19CG-2Sim/128GB

۱0رتبه

A52s5Gگوشیسامسونگ

SMA528B/DS-2Sim/256GB/8GBRAM

9رتبه

iPhone11گوشیاپل

A2223/DS-2Sim/128GB/4GBRAM

5رتبه

GalaxyA12گوشیسامسونگ

SMA125F/DS-2Sim/64GB

7رتبه 6رتبه
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 )Dynamic shipping fee( ـــا ـــذاری پوی ـــتند از روش قیمت گ ـــتری هس ـــط مش ـــال توس ـــه ارس ـــت هزین ـــد پرداخ ـــه نیازمن ـــفارش هایی ک ـــرای س ـــال ب ـــه ارس ـــردن هزین ـــه ک ـــدف عادالن ـــا ه ـــال ۱۴۰۰ ب در س

ـــا ۴۰ هـــزار تومـــان قـــرار دارد. ـــازه ۱7 ت ـــا توجـــه بـــه انـــدازه، مشـــخصات ســـفارش، مـــکان و زمـــان انتخـــاب شـــده توســـط مشـــتری انجـــام می شـــود و در ب اســـتفاده شـــد. در ایـــن روش، هزینـــه ارســـال ب

تومانرایگانارسالمیشوند. ابتدایسال1401سفارشهایباالی500هزار *از

محاسبهمیشود؟ دیجیکاالچطور هزینههایپردازشولجستیکیککاالدر

یـک کاال از زمانـی  کـه روی پلتفـرم دیجـی کاال ارائـه می شـود تا به دسـت مشـتری برسـد هزینه هایـی دارد. این هزینه ها شـامل انبـارداری، تولید محتـوا، بازاریابی، خدمات پـس از فروش و ارسـال به مراکز 

جمـع آوری و پـردازش اسـت کـه بخشـی از آنها بر عهده فروشـنده اسـت و بخش دیگر توسـط دیجی کاال پرداخت می شـود. 

ارسـال از مراکز توزیع به مقصد مشـتری نیز شـامل هزینه هایی سـت که برای سـفارش های باالی 3۰۰ هزار تومان* رایگان تمام می شـود. در سـال ۱۴۰۰ نزدیک به نیمی از سـفارش ها با ارسـال رایگان 

به دست مشـتریان رسیده  است.
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کاالی فروشنده در دیجی کاال

digikala.com

ارسال به مراکز جمع  آوری توسط فروشندهبازاریابی و تولید محتوا

ارسال به مراکز پردازش انبارداری، پردازش و بسته بندی لجستیک، بیمه وسوخت  

خدمات پس از فروشارسال به مشتری از مراکز توزیع 
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بستر فناوری
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نسخهجدیددیجیکاال ونماییاز ر

الزمه توســـعه هر کســـب و کار توجه مســـتمر به زیرســـاخت ها، مراقبت از آنها و کشـــف دنیاهای جدید برای پیشـــرفت و تســـهیل فرایندهاســـت. در کســـب وکارهای آنالین، آنچه نقطه عطف 

رشـــد و بهبـــود تجربه کاربری را شـــکل می دهد ســـاخت و نگهداشـــت یک بســـتر تکنولوژی محور هوشـــمند و ارتقا یافته اســـت. در ســـال  ۱۴۰۰ نســـخه وب دیجـــی کاال با هدف اســـتفاده از 

تکنولـــوژی به روزتـــر و مقیاس پذیرتر، بازنویســـی شـــد. این تغییر بـــزرگ، تأثیر خـــود را در این موارد نشـــان می دهد:

 وش	 کمپینهاوجشنوارههایفر پلتفرمدر عملکردبهتر

 افزایشسرعتتوسعهوبرنامهنویسیمحصول	

 بینصفحهها	 یپلتفرموانتقالسریعتر افزایشسرعتبارگذار

 ی	 تیمهایمختلفواحدتکنولوژ منابعدر ومعنادار مدیریتبهینهتر

 کاربراندیجیکاال	 رفتار مبنایتحقیقدر یقسمتهایپرکاربردبر طراحیتجربهکاربر باز

بیـــش  از 3۰ نفـــر به صورت مســـتقیم در تیم هـــای مختلف واحد تکنولـــوژی دیجی کاال به مـــدت ۱۰ ماه برای اجـــرای این پروژه تـــالش کرده اند. پروژه ای که نـــه تنها خودش تحول بزرگی اســـت، 

بلکـــه می تواند زمینه ســـاز تغییرهای بیشـــتر در آینده دیجی کاال هم باشـــد. رونمایی از نســـخه جدیـــد دیجی کاال همزمان با تولد ۱5 ســـالگی دیجی کاال انجام شـــد.
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ساینور، ربات انباردار هوشمند دیجی کاال برای جابه جایی 

انواع کاال، پالت، قفســه و چرخ دســـتی در مراکز پردازش



79گزارش سال  ۱۴۰۰

سال۱۴۰۰ وهدیجیکاالدر اعضایجدیدگر

دیجــــــی کاال جـــت بـــا هــــــــدف 

ســــــریع  و  رایــــــــگان  ارســـــــال 

ســـــــــفارش های ســـــوپرمارکتی 

کـــرد.  آغـــاز  را  خـــــود  فعالیـــت 

زیرســـــاخت و شـــبکه هوشـــمند 

لجســــــــتیکی دیجی اکســـپرس 

ـــده  ـــت آم ـــی کاال ج ـــک دیج ـــه کم ب

تـــا فراینـــد ارســـال ســـفارش ها را 

بـــه بهینه تریـــن حالـــت ممکـــن 

نزدیـــک کنـــد. دیجـــی کاال جـــت از 

ـــریع  ـــارت س ـــدی تج ـــران کلی بازیگ

ایـــران بـــه  )Q-commerce( در 

می آیـــد. شـــمار 

ــاد  ــدف ایج ــا ه ــر ب ــی  کاال مه دیج

بــرای  شــفاف  و  آســان  مســیری 

ــیر  ــد. مس ــی ش ــوکاران رونمای نیک

مهربانــی در دیجــی کاال مهر مانند 

خریــد یــک کاال در دیجی کاالســت؛ 

بــا ایــن تفــاوت کــه خریــد کاربــران 

در قالــب کار نیــک و بــه مقصــد 

مؤسســه های مــردم نهــاد و بــرای 

اهــدا بــه گروه هــای هــدف و در 

ــود.  ــام می ش ــیب انج ــرض آس مع

ــی  ــس روشـــــــ ــی کاال بیزینـ دیجـ

بـــرای  مطمئـــــــــــن  و  آســـــــــان 

خریدهـــای ســـازمانی و تامیـــن 

کاالی کســـــــــــب وکار ها اســـت. 

بـــا دیجـــی کاال بیزینـــس، همـــه 

ــازمان های  کســــــــب وکارها و سـ

خصوصـــی و دولتـــی می تواننـــد 

فاکتـــور  بـــا  را  ســـازمانی  خریـــد 

رســـمی و تخفیـــف پلکانـــی بـــه 

ــوع  ــان تنـ ــده و از میـ ــورت عمـ صـ

ـــد. ـــه کنن ـــی کاال تجرب ـــی دیج کاالی

در جدید تریـــن محصــــــــول گـــروه 

ـــراری  ـــرای برق ـــتری ب ـــی کاال بس دیج

ــران دیجـــی کاال  ارتبـــاط میـــان کاربـ

بررســـی  و  نقـــد  ثبـــت  امـــکان  و 

کاالهـــا بـــا تمرکـــز بـــر محتـــوای 

ویدیویـــی فراهـــم شـــده اســـت. 

ایـــن پلتفـــرم بـــه کاربـــران امـــکان 

ـــی  ـــی محتواهای ـــا تمام ـــد ت می ده

کـــه پیـــش از ایـــن در قالـــب عکـــس، 

ویدیـــو و نظـــر تولیـــد کـــرده بودنـــد 

در یـــک فضـــا بـــه صـــورت تجمیـــع 

ــد. ــاهده کننـ ــده مشـ شـ

ــهری  ــمند شـ ــای هوشـــــ کمدهـ

ــش  ــل چالـــــــــــ ــرای حـ ــه، بـ گنجـ

ناهماهنگـــی بـــرای دریافـــــــت 

مرســـوله در مقصـــد راه انـــدازی 

می تواننـــد  کاربـــران  شـــده اند. 

بـــا توجـــــــــــه بـــه شـــــــــرایط و 

کمدهـــای  از  خـــود  زمان بنـــدی 

مســـتقر در ســـطح شـــهر بـــرای 

خـــود  ســــفارش های  دریافـــت 

اســـتفاده کننـــد.

گنجهمگنتدیجی کاال بیزینسدیجی کاال مهردیجی کاال جت
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کمدهای هوشـمند شهری گنجه، مرکز خرید گلستان در تهران
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ی بهبودزیرساختتکنولوژ

سیسـتم  یـک  موفقیـت  رمـز  خطـا  بـروز  از  پیشـگیری 

نظام منـد اسـت. بخـش زیرسـاخت دیجـی کاال در سـال 

۱۴۰۰ توانسـت با شناسـایی و تحلیل گلوگاه های مرتبط 

بـا کسـب  وکار در هـر محصـول و تحلیل هـای مبتنـی بـر 

هـوش تجـاری سیسـتمی بـرای گزارش دهـی رفتارهـای 

مشـکوک طراحی کند. این سیسـتم  در تابستان ۱۴۰۰ با 

بررسـی نرخ درخواسـت ها روی وب سـایت دیجـی کاال دو 

حمله سـایبری را در دقایق اولیه شـکل گیری، تشخیص 

و بـه تیم زیرسـاخت اطـالع داد.

می تواند  ماشین  یادگیری  از  استفاده  با  سیستم  این 

کدام  و  پذیرفته  رفتارهایی  چه  که  دهد  تشخیص 

کاربری  حساب  سرقت  گزارش  و  کشف  است.  مشکوک 

از روی سیستم ها، الگین با پروتکل های ضعیف و سایر 

از دیگر ویژگی های  رفتارهای مشکوک در سطح شبکه 

این سیستم تحلیلی ست.

تعـداد مشـتریان دیجـی کاال به طـور روز افـزون در حـال 

افزایـش اسـت. با ایـن روند صعودی، لـزوم مقیاس پذیر 

اوج  زمـان  در  مناسـب  سـرویس های  ارائـه  بـودن 

وضعیـت   ۱۴۰۰ سـال  در  می شـود.  ضـروری  فـروش 

مقیاس پذیـری و امنیـت در زیرسـاخت بـا رویکـرد جدیـد 

مـورد بازبینـی قرار گرفت. به طوری که در جشـنواره بلک 

فرایـدی ۱۴۰۰ رکوردهـای سـال گذشـته شکسـته شـد؛ 

تعـداد کاربـران 2 برابـر بیشـتر شـد و ترافیـک ورودی از 

اپلیکیشـن دیجـی کاال تـا 8۰ درصـد افزایـش یافـت.

تحلیل مبتنی بر هوش تجاری

در الیه زیرساخت
افزایش مقیاس پذیری و امنیت در زیرساختتجزیه و تحلیل پیشرفته تهدیدها

اپلیکیشندیجیکاالهمتا80درصدافزایشپیداکرد. ودیاز شدندوترافیکور بیشتر ویسایتنسبتبهسالگذشتهدوبرابر بلکفرایدیسال1400تعدادکاربرانر در
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با توســـعه گـــروه دیجـــی کاال در ســـال های اخیـــر و رشـــد زیـــر مجموعه هایی 

مانند کمدا، دیجی پی و دیجی نکســـت، ضـــرورت بهره مندی از زیرســـاخت های 

جدیـــد و قدرتمند پـــر رنگ تر شـــد. دیجی کالد یک ســـرویس مبتنی بـــر فناوری 

ابـــری ســـریع، امن و پایدار اســـت کـــه با هـــدف رفـــع دغدغه های زیرســـاختی 

اعضـــای گروه دیجـــی کاال و پاســـخگویی به نیاز آنهـــا طراحی و راه اندازی شـــده 

اســـت. این سرویس می کوشـــد همه کســـب وکارها، از کســـب وکارهای نوپا تا 

ســـازمان های بزرگ، بـــا صرفه جویی در زمان و هزینه، شـــروع به کار و توســـعه 

کنند. تجربه  ســـریع تر  را 

دیجـــی کالد از پـــردازش ابـــری و مانیتورینـــگ هوشـــمند مبتنـــی بـــر هـــوش 

مصنوعی اســـتفاده می کنـــد و می تواند با پیش بینی نیازمندی ها از مشـــکالت 

زیرســـاختی و پلتفـــرم جلوگیـــری کنـــد. قابلیـــت مقیاس پذیـــری، صرفه جویی 

در هزینه هـــا و چابـــک بـــودن، از مهمتریـــن مزیت های این ســـرویس اســـت. 

دیجی کالد به عنـــوان یکـــی از زیرمجموعه های گـــروه دیجی کاال ایـــن امکان را 

دارد تـــا به مشـــتریانی خـــارج از گروه دیجـــی کاال و حتی خـــارج از مرزهـــای ایران 

هـــم خدمات ارائـــه دهد. 

خدماتدیجیکالداستفادهمیکنند. وهدیجیکاالاز گر اکنون10شرکتودپارتماناز
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وشندگانمارکتپلیس بهبودتجربهفر

فروشـندگان بخـش بسـیار مهمـی از کاربـران دیجی کاال 

را تشـکیل می دهنـد. اپلیکیشـن فروشـنده بـا هـدف 

بهبـود تجربـه کاربـری ایـن دسـته از مخاطبـان در سـال 

۱۴۰۰ ارائـه شـده اسـت. در فـاز اول چنـد قابلیـت اصلـی 

جزئیـات  سـفارش ها،  فـروش،  اطالعـات  )مشـاهده 

سـفارش ها، اطالعـات ارسـال کاال،...( بـرای فروشـندگان 

فعـال شـد. همچنیـن امـکان پاسـخ دهی بـه سـواالت 

مشـتریان در ایـن اپلیکیشـن، فرصت تعامل سـریع تر و 

بهتـر فروشـندگان و مشـتریان را فراهـم کـرده اسـت.

در ســـال ۱۴۰۰ جعبـــه ابـــزار بازاریابـــی بـــرای فروشـــندگان 

)امـــکان  انگیـــز  شـــگفت  مزایـــده  یافـــت.  توســـعه 

روزانـــه(،  انگیـــز  شـــگفت  بـــه  کاال  کـــردن  اضافـــه 

بازاریابـــی کلیکـــی )امـــکان نمایـــش تبلیغـــات متناســـب 

ــی  ــران در دیجـ ــه کاربـ ــورت گرفتـ ــتجوهای صـ ــا جسـ بـ

کاال بـــرای فروشـــندگان( و بازاریابـــی پیامکـــی )امـــکان 

ارســـال پیامـــک بـــرای کاربـــران بـــر اســـاس عالقـــه و رفتـــار 

ـــی  ـــندگان( برخ ـــرای فروش ـــی کاال ب ـــق دیج ـــد، از طری خری

از ایـــن ابزارهـــا هســـتند.

از  پـــس  فروشـــندگان  بـــرای  زودهنـــگام  تســـویه 

کاهـــش دوره تســـویه حســـاب طـــی ســـال ۱۴۰۰، گام 

دیگـــری در جهـــت افزایـــش رضایـــت فروشـــندگان 

بـــود. بـــه کمـــک دیجی پـــی، درخواســـت های تســـویه 

حســـاب  بـــه  و  اعتبارســـنجی  مـــاه،  در  زودهنـــگام 

می شـــود.  واریـــز  فروشـــنده 

ارائه اپلیکیشن فروشنده
توسعه ابزارهای بازاریابی

برای فروشندگان

امکان استفاده از اعتبار برای تسویه

زود هنگام با همکاری دیجی پی
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شگفت انگیز دیجی کاال بخشی مهم و جذاب برای فروشندگان و مشتریان است. 

در سال ۱۴۰۰ مدلی هوشمند برای پیش بینی میزان فروش یک کاال در شگفت 

 انگیز طراحی و راه اندازی شده است که امکان بررسی ویژگی های مختلف برای 

هر کاال را می دهد؛ مواردی مانند مقدار تخفیف، قیمت کاال، سابقه فروش کاال 

در فروش عادی و فروش شگفت انگیز و سابقه فروشنده. بررسی مجموع این 

عوامل، به رتبه بندی دقیق تر محصوالت منتخب و مشخص شدن کاالهای برتر 

برای فروش در شگفت  انگیز کمک می کند. این مدل با کاهش ۱6۴ درصدی خطا 

نسبت به مدل قدیمی، عملکرد بهتری از خود نشان داده است.

تنـوع کاالیـی و تعـدد فروشـندگان در دیجـی کاال نیازمنـد بسـتری بـرای مراقبـت از 

غیرمعمـول  قیمت گذاری هـای  تشـخیص  پـروژه  اسـت.  قیمت گـذاری  شـیوه های 

بـرای بهبـود نظارت بر قیمت گذاری در سـال ۱۴۰۰ طراحی و اجرا شـد. در ایـن پروژه، در 

یک بازه زمانی مشـخص قیمت محصوالت بررسـی و اگر قیمت کاالیی معتبر نباشد 

مشـخص می شـود . ایـن پـروژه از داده هـای سـابقه فروشـنده، میـزان خرید توسـط 

کاربـران و ویژگی هـای ظاهـری و فنـی کاال بـرای اعتبارسـنجی قیمـت محصـوالت 

اسـتفاده می کنـد و پـس از مقایسـه کاالهـای مشـابه، بهتریـن نـوع قیمت گـذاری را 

پیشـنهاد می دهـد.

رتبه بندی محصوالت منتخب برای 

مشارکت در شگفت انگیز

بهبود ابزارهای کنترلی

قیمت گذاری فروشندگان

فصل پنجم                      بستر فناوری
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بهبودتجربهمشتریان

سیســـــــــتم هوشـــــــــــمند پیشـــنهاد دهنــــــــــده 

ــا هـــدف بهبـــود  )Recommendation System( بـ

 ۱۴۰۰ ســـال  در  کاربـــری  تجربـــه  یکپارچه ســـازی  و 

ــد.  ــرا شـ ــدازی و اجـ ــف راه انـ ــای مختلـ روی پلتفرم هـ

بـــه  توجـــه  بـــا  را  کاربـــران  عالیـــق  سیســـتم ،  ایـــن 

ــد  ــی می کنـ ــتجوی کاال پیش بینـ ــا در جسـ نهـ ــار آ رفتـ

ــا  نهـ ــه آ ــران را بـ ــلیقه کاربـ ــا سـ ــای مرتبـــط بـ و کاالهـ

می دهـــد.  پیشـــنهاد 

از  توجهـی  قابـل  چشـم انداز  کاربـران  خریـد  الگـوی 

عـادات خریـد و زمـان نیـاز کاربـر بـه یـک کاال می دهـد. 

یکـی از فعالیت هـای هـوش مصنوعـی و کالن داده 

اسـاس  بـر  خریـد  پیشـنهاد   ۱۴۰۰ سـال  در  دیجـی کاال 

اسـت. بـوده  خریـد  عادت هـای 

در سـال ۱۴۰۰ برای بهبود تجربه جسـتجوی مشـتریان 

پروژه هایـی بـرای بهبـود الگوریتـم هوشـمند سـازی 

جسـتجو، افزایـش دقت جسـتجو بـا فهم بهتـر عبارت 

رتبه بنـدی،  الگوریتم هـای  بهبـود  شـده،  جسـتجو 

بـا  مرتبـط  کلیـدی  عبـارات  خـودکار  تکمیل سـازی  و 

ایـن  شـدند.  تعریـف  محصـول  پیشـنهاد  و  جسـتجو 

در  جسـتجو  قابلیـت  از  اسـتفاده  تنهـا  نـه  اقدامـات 

دیجـی کاال را بـاال بـرد، بلکـه بـه افزایـش نـرخ تبدیـل از 

جسـتجو نیـز کمـک کـرد.

یکسان سازی تجربه کاربری

در پلتفرم های مختلف

پیشنهاد خرید بر اساس

عادت های خرید
بهبود الگوریتم جستجو

فصل پنجم                      بستر فناوری
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دستاوردهایبهبودالگوریتمجستجو

ــول  ــف محص ــد کش ــازی فراین ــمند س ــم هوش الگوریت

از دو منبــع داده ای قدرتمنــد یعنــی رفتــار کاربــران و 

ــا  ــم ب ــن الگوریت ــد. ای ــتفاده می کن ــوگل اس ــات گ اطالع

قرارگیــری در ایــن دو مســیر می توانــد تشــخیص دهــد 

ــت و  ــال کاال اس ــه دنب ــته بندی ب ــدام دس ــر از ک ــه کارب ک

مرتبط  تریــن محصــوالت را از بیــن بیــش از 7.5 میلیــون 

تنــوع کاالیــی موجــود رتبه بنــدی و بــه کاربــر نمایــش 

دهــد. ایــن دســتاورد منجــر بــه افزایــش 3۰ درصــدی نرخ 

ــتفاده از  ــدی اس ــش ۴۰ درص ــتجو و افزای ــل از جس تبدی

جســتجو شــده اســت.

با  رتبه بندی در بخش جستجو  الگوریتم های  توسعه 

کمک یادگیری ماشین انجام می شود. این الگوریتم ها 

با توجه به تعامالتی که کاربر در یک بازه زمانی با قسمت 

جستجو دارد، آموزش داده می شوند و نتایج جستجو را 

با یک ترتیب خاص با رتبه بندی به کاربر ارائه می دهند. 

از مهمترین دستاوردهای این پروژه می توان به نزدیک 

شدن رتبه بندی ارائه شده به رتبه بندی مورد نظر کاربر، 

افزایش نرخ کلیک تا 5 درصد، افزایش نرخ تبدیل کاربران 

نرخ  درصدی   8 افزایش  همچنین  و  درصد   ۴ تا  عادی 

تبدیل برای کاربران جدید اشاره کرد.

در پـروژه تکمیل سـازی خـودکار، عبارات کلیـدی مرتبط 

بـه محـض نوشـتن کاربر در بخش جسـتجو پیشـنهاد 

انتخـاب کاربـر امـکان تکمیـل  بـر اسـاس  می شـود و 

ایـن  بـرای بهبـود  عبـارت مـورد جسـتجو وجـود دارد. 

سـرویس و دسـتیابی بـه عبـارات دقیق تـر، از ارزیابـی 

و  خـودکار  تکمیل سـازی  پـروژه  در  کلیـدی  عبـارات 

اسـت.  شـده  اسـتفاده  گـوگل  داده هـای  همچنیـن 

تکمیل سـازی  پـروژه  نتایـج  روی  کلیـک  پـروژه  ایـن 

خـودکار را تـا 23 درصـد افزایـش داد و اسـتفاده از آن 

را بـه 3۰ درصـد رسـاند.

افزایش 5 درصدی نرخ کلیکافزایش ۴0 درصدی استفاده از جستجو
استفاده 30 درصدی کاربران

از نتایج تکمیل خودکار 



دپارتمان تکنولوژی دیجی کاال
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طریقبهبودفرایندهایکسبوکار بهبودخدماتدهیبهمشتریاناز

در هنــگام پــردازش ســفارش ها، ممکــن اســت بــا توجه 

ــته بندی  ــوله ها، بس ــل مرس ــرای تحوی ــرر ب ــان مق ــه زم ب

ســفارش ها دیرتــر از برنامــه زمانــی تعییــن شــده انجــام 

شــود. در بعضــی از مــوارد ایــن فرصــت وجــود دارد تــا بــا 

ــته بندی،  ــد از بس ــای بع ــه فراینده ــیدن ب ــرعت بخش س

مرســوله ها را به موقــع بــه دســت مشــتریان رســاند. 

ــوله های دارای  ــال ۱۴۰۰ مرس ــروژه در س ــن پ ــک ای ــا کم ب

تاخیــر بیشــتری شناســایی شــد و تحویــل به موقــع ایــن 

ــا ۱6 درصــد افزایــش یافــت. مرســوله ها ت

بـا همـکاری تیـم کالن داده و هـوش مصنوعـی، ابزاری 

طراحی شـده که می تواند با مشابه سـازی رفتـار کاربران، 

از  برخـی  مشـکوک  رفتارهـای  یـا  جعلـی  حسـاب های 

مشـتریان را تشخیص دهد. این دسـتاورد در سال ۱۴۰۰ 

بـه کاهـش هزینه های هدر رفت سـرمایه و بهبود ارائه 

خدمـات به مشـتریان کمـک کرد.

حساسیت در تاریخ انقضای کاالهای تند مصرف، شرایط 

و استانداردهای نگهداری این کاالها را از کاالهای عادی 

متمایز می کند. بنابراین توانایی پیش بینی فروش این 

تاریخ  تا  باقی مانده  زمان  مدت  به  توجه  با  کاالها  نوع 

انقضا اهمیت باالیی دارد. مدل پیش بینی هوشمند 

میزان فروش کاالهای تند مصرف، پروژه ای است که در 

سال ۱۴۰۰ کلید خورد. این مدل، با استفاده از  ۱۰۰ ویژگی 

از جمله سابقه فروش کاال در 6۰ روز گذشته در فروش 

و...  دیدگاه ها  امتیاز،  قیمت،  شگفت انگیز،  یا  عادی 

می تواند فروش کاال در 3۰ روز آینده را پیش بینی کند.

شناسایی مرسوله های دارای تأخیر 

و قرار دادن آنها در اولویت ارسال
تشخیص تخلف در خرید

 پیش بینی هوشمند میزان
فروش کاالهای تند مصرف
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متغیرهای مختلفی در هزینه حمل و ارسال سفارش ها تاثیرگذار هستند؛ عواملی 

مانند وزن و حجم مرسوله، فاصله زمانی ثبت سفارش تا تحویل مرسوله، فاصله مرکز 

توزیع با انبارها و ارزش مرسوله. دیجی کاال برای محاسبه هزینه حمل مرسوله های 

از مرکز دانش، پردازش و با سرویس اکسپرس دیجی کاال در  کوچک و متوسط که 

 Dynamic( تهران و شهرستان به مشتری ها تحویل داده می شوند از الگوریتم پویا

مشتریانی  الگوریتم  این  محاسبات  اساس  بر  می کند.  استفاده   )Shipping Fee

که سفارش های کوچک تر و سبک تری دارند و بازه زمانی طوالتی تری را برای تحویل 

به  نسبت  کمتری  هزینه  با  را  سفارش  دریافت  امکان  می کنند،  انتخاب  سفارش 

گذشته دارند و مشتریانی که مرسوله های بزرگ تر و سنگین تری سفارش می دهند 

و بازه زمانی کوتاه تری را برای تحویل انتخاب می کنند متناسب با هزینه لجستیکی، 

هزینه حمل بیشتری پرداخت می کنند.

محاسبه پویای هزینه ارسال سفارش ها

بـا افزایـش تعـداد کاربـران دیجـی کاال، دیگـر روش هـای سـنتی و پایـگاه داده هـای 

رابطـه ای پاسـخگوی نیـاز بـه ذخیره سـازی و تحلیـل حجـم کالن داده هـای تولیـد 

شـده توسـط کاربـران نیسـتند. پلتفـرم کالن داده در سـال ۱۴۰۰ بـا هـدف اسـتفاده 

از سـامانه های پردازشـی توزیـع شـده بـرای پـردازش پایـگاه داده هـای حجیـم راه 

انـدازی شـد. این پلتفرم به تیـم تکنولوژی دیجی کاال امکان ذخیـره و پردازش حجم 

بـاالی داده و انتقـال بـه بخش هـای مختلـف ماننـد بازاریابـی، هـوش تجـاری و... را 

می دهـد. پلتفـرم کالن داده دیجـی کاال مقیاس پذیـر اسـت و بـر اسـاس تکنولـوژی 

روز دنیـا طراحـی و راه انـدازی شـده اسـت و توانسـته در سـال ۱۴۰۰ ظرفیـت ورودی 

داده هـا را تـا 3۰۰ درصـد افزایـش دهـد.

راه اندازی پلتفرم کالن داده

فصل پنجم                      بستر فناوری
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پرفروش ترین های دوربین )ریالی(پرفروش ترین های لپ تاپ )ریالی(پرفروش ترین های موبایل )ریالی(

گوشی شیائومی

POCO X3 Pro M2102J20SG

2 Sim/256 GB/8 GB RAM

۱رتبه

لپ تاپ ۱۱ اینچی لنوو

IdeaPad 1 - A

۱رتبه

EOS 2000D دوربین دیجیتال کانن

DC III به همراه لنز 55-18 میلی متر

۱رتبه

iPhone 12 Pro Max A2412/2 Sim/256 GB   |   گوشی اپل

Galaxy A32 SM/2 Sim/128 GB/6 GB RAM   |   گوشی سامسونگ

iPhone 12 A2404 ZAA/2 Sim/128 GB   |   گوشی اپل

Galaxy A12 SM/2 Sim/64 GB   |   گوشی سامسونگ

۲

۴

۳

۵

VivoBook S533EQ - A   |   لپ تاپ ۱5.6 اینچی ایسوس

Ideapad 330 - NXB   |   لپ تاپ ۱5 اینچی لنوو

MacBook Air MGN63 2020    |   لپ تاپ ۱3 اینچی اپل

IdeaPad 5-A   |   لپ تاپ ۱5 اینچی لنوو

۲

۴

۳

۵

f/3.5-5.6 IS USM/18-135 لنز   |    Eos 80D EF S دوربین دیجیتال کانن

  IS USM/135-18 لنز   |    EOS 90D دوربین دیجیتال کانن

IS II/18-55 لنز   |    EOS 2000D دوربین دیجیتال کانن

 DC III/18-55 لنز   |    EOS 4000D دوربین دیجیتال کانن

۲

۴

۳

۵

پرفروش ترین های تلویزیون )ریالی(پرفروش ترین های کنسول بازی )ریالی(پرفروش ترین های ساعت هوشمند )ریالی(

ساعت هوشمند سامسونگ

Galaxy Watch Active2 )44mm(

۱رتبه

 PlayStation 5 سونی

به همراه دسته اضافی/

۱رتبه

تلویزیون LED بست

40BN2070J ۴۰ اینچ

۱رتبه

Mi Band 6 Global Version   |   مچ بند هوشمند شیائومی

Mi Band 5 Global Version   |   مچ بند هوشمند شیائومی

Galaxy Watch3 SM-R840 45mm   |   ساعت هوشمند سامسونگ

mi watch lite    |    ساعت هوشمند شیائومی

۲

۴

۳

۵

825 GB   |   PlayStation 5

825 GB   |   PlayStation 5 Drive

512 GB   |   XBOX SERIES S

 Region 2 CUH-2216B/1 TB مدل   |   Playstation 4 Slim

۲

۴

۳

۵

|   X.Vision هوشمند LED 43XT745 ۴3 اینچ

 LED هوشمند بست   |

5۰ اینچ LED   GTV-50LU722S هوشمند جی پالس   |   

    32BN2040J 32 اینچ

GTV-58MU722S 58 اینچ  LED هوشمند جی پالس   |

۲

۴

۳

۵

825 GB

/به همراه هدست و پایه شارژر

)فیلیمو یک ساله( 
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پر فروش ترین های لوازم ورزشی )ریالی(پر فروش ترین های لوازم خانگی برقی )ریالی(پرفروش ترین های شست وشو و نظافت )ریالی(

ماشین لباسشویی جی پالس

GDW-K462W

۱رتبه

جاروبرقی پارس خزر

Turbo 2500WB

۱رتبه

GWM-K613/ماشین لباسشویی جی پالس   |   6 کیلوگرم

TFU-73200/جارو برقی پارس پاکشوما   |   7 کیلوگرم

REN5207/ماشین ظرفشویی آبسال   |   5 کیلوگرم

TG72-BW/BS/ماشین لباسشویی ایکس ویژن   |   7 کیلوگرم

۲

۴

۳

۵

TM-642-80   |   یخچال ایستکول

RPD-COL-013   |   یخچال فریزر فیلور

VC-2200W    |   جارو برقی پارس خزر

NN-ST34   |   ماکروویو پاناسونیک

۲

۴

۳

۵

پر فروش ترین های طالی زنانه )ریالی(پر فروش ترین های لوازم بهداشتی )ریالی(پر فروش ترین های لوازم برقی شخصی )ریالی(

محلول تقویت کننده مژه سریتا

/Eyelash

۱رتبه

النگو طال 18 عیار زنانه گالری یارطال

AL47-G-3

۱رتبه

ماشین اصالح کیمی

KM-5017

۱رتبه

ماشین اصالح موی سر و صورت موزر   |   0050-1400

SY-1300   |   سشوار سایونا

GM-2972   |   برس حرارتی جیمی

S8590   |   اتو مو رمینگتون

۲

۴

۳

۵

سرم احیا کننده ابروی سریتا   |   حجم ۱۰ میلی لیتر

کرم مرطوب کننده کامان   |   Oil Pluse/حجم ۴۰۰ میلی لیتر

محلول تقویت کننده مژه سریتا   |   Lotion/حجم 7 میلی لیتر

صابون گلنار سبز   |   بسته 6 عددی

۲

۴

۳

۵

B141-2   |   دستبند طال ۱8عیار زنانه

MM0358   |   گردنبند طال 18 عیار زنانه ماهک

MB0977   |   دستبند طال 18 عیار زنانه مایا ماهک

AL47-G-2   |   النگو طال ۱8 عیار زنانه گالری یارطال

۲

۴

۳

۵

لوازم تناسب اندام تی آر ایکس

FORCE KIT- دنیای تی آر ایکس

۱رتبه

MJCQB02QJ   |   پمپ باد شیائومی

109S   |   تردمیل لیجی یوجیا

 FMT02   |   ترامپولین

دمبل بدنسازی شش ضلعی   |   5 کیلوگرم/بسته 2 عددی

۲

۴

۳

۵

حجم 7 میلی لیتر
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پر فروش ترین های کاالی اساسی و خواروبار )ریالی(پر فروش ترین های کتاب )ریالی(پر فروش ترین های آالت موسیقی )ریالی(

پیانو دیجیتال یاماها

P-125

۱رتبه

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

فلورانس اسکاول شین/ نگین ایران

۱رتبه

روغن نیمه جامد الدن

5 کیلوگرم

۱رتبه

P-45 B   |   پیانو دیجیتال یاماها

BY -M1   |   میکروفون بویا

YDP-144    |   پیانــو دیجیتــال یاماها

C40   |   گیتار کالسیک یاماها

۲

۴

۳

۵

تکه هایی از یک کل منسجم   |   پونه مقیمی/نشر بینش نو

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه   |   جان جی.مورفی/نشر چالش

باشگاه پنج صبحی ها   |   رابین شارما/نشر آزرمیدخت

معجزه گر خاموش   |    رضا حیات الغیب/انتشارات سخنوران

۲

۴

۳

۵

برنج طارم ممتاز گلستان   |   ۱۰ کیلوگرم

روغن نیمه جامد زیرو ترانس طبیعت   |   5 کیلوگرم

برنج طارم ممتاز گلستان   |   ۴.5 کیلوگرم

روغن گیاهی نیمه جامد غنچه   |   ۴.5 کیلوگرم

۲

۴

۳

۵

پر فروش ترین های نوشیدنی )ریالی(پر فروش ترین های میوه و سبزیجات )ریالی(پر فروش ترین های تنقالت )ریالی(

چیپس سیب زمینی با طعم نمک باتو

۴5۰ گرم

۱رتبه

Fresh موز

۱ کیلوگرم

۱رتبه

کافی میکس کالسیک 3 در ۱ نسکافه

2۰ ساشه 2۰ گرمی

۱رتبه

کروسان کاکائو پچ پچ   |   بسته 6 عددی

ویفر با روکش شکالت تلخ کوپا   |   بسته 3۰ عددی

ویفر رنگینک گرجی   |   525 گرم/بسته 35 عددی

لواشک پذیرایی چند میوه خشکپاک   |   3۰۰ گرم

۲

۴

۳

۵

چای دو غزال   |   Super Ceylon/بسته 5۰۰ گرمقارچ دکمه  ای کامل مالرد   |   ۴۰۰ گرم

چای سیاه گلستان   |   ممتاز هندوستان/5۰۰ گرمگوجه فرنگی بوته ای میوری   |   ۱ کیلوگرم

چای سیاه احمد   |   Earl Grey/مقدار 5۰۰ گرمهویج Fresh   |   ۱ کیلوگرم

کافی میکس کالسیک 3 در ۱ نسکافه   |   2۰ ساشه 2۰ گرمی خیار اصفهان   |   ۱ کیلوگرم 

۲

۴

۳

۵

۲

۴

۳

۵
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پر فروش ترین های کارت هدیه )ریالی(پر فروش ترین های سرگرمی )ریالی(پر فروش ترین های صنایع دستی )ریالی(

ست 5 تکه رومیزی ترمه شوکران یزد

SBZBI5-5 طرح گوهر - کد

۱رتبه

اسباب بازی مدل عروسک

کاکتوس موزیکال سخنگو

۱رتبه

K5 ست کیف پول و جاکلیدی و جاکارتی چرمی کیهان   |   کد

D-103   |   کتابخانه و قفسه فلزی مشبک

جاکلیدی   |   کد ۱2۰۱۴

سبد حصیربافی   |   کد ۰2

۲

۴

۳

۵

BEYBLADE B-73 اسباب بازی مدل فرفره های انفجاری   |   کد

عروسک طرح اختاپوس   |   مودی ارتفاع ۱5 سانتی متر

استخر بادی اینتکس   |    57412

فیجت ضد استرس   |   پاپ ایت قلبی

۲

۴

۳

۵

پر فروش ترین های لباس نوزادی )ریالی(پر فروش ترین های کتاب خوان )ریالی(پر فروش ترین های فشارسنج )ریالی(

۱رتبه

ست 3 تکه لباس نوزادی 

طرح پنگوئن - کد ۰۰3

۱رتبه

فشارسنج امرن

M2

۱رتبه

TMB-1112   |   فشار سنج دیجیتال گالمور

BM 85   |   فشار سنج بیورر

M6 Comfort   |   فشارسنج بازویی امرن

M3   |   فشارسنج بازویی امرن

۲

۴

۳

۵

کتاب خوان آمازون   |   Kindle Paperwhite/نسل دهم/

کتاب خوان آمازون   |   Kindle Paperwhite/نسل دهم/

/Kindle 10th Generation   |   کتاب خوان آمازون

/Kindle Oasis   |   کتاب خوان آمازون

۲

۴

۳

۵

C۱5 ست 5 تکه لباس نوزادی   |   کد

280ZA ست تی شرت و شلوار نوزادی   |   کد

ست تی شرت و شلوار نوزادی پسرانه   |   طرح هواپیما - کد ۱۰۰

ست بادی و شلوار نوزادی   |   کد 3۱۰۰

۲

۴

۳

۵

کارت هدیه دیجی کاال

به ارزش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان طرح سرور

۱رتبه

کارت هدیه دیجی کاال   |   به ارزش 2,۰۰۰,۰۰۰ تومان طرح سرور

کارت هدیه دیجی کاال   |   به ارزش 5,۰۰۰,۰۰۰ تومان طرح دسته گل

کارت هدیه دیجی کاال   |   به ارزش 5,۰۰۰,۰۰۰ تومان طرح قاصدک 

کارت هدیه دیجی کاال   |    به ارزش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان طرح سرور

۲

۴

۳

۵

8 GB

32 GB

32 GB

8 GB

کتاب خوان فیدیبوک

Hannah F1 WiFi/8 GB
) کارت اعتبار 2۰۰,۰۰۰ تومانی فیدیبو(

فصل ششم                      کاالها و برند ها



96گزارش سال  ۱۴۰۰

پر فروش ترین های گل طبیعی )ریالی(پر فروش ترین های قطعات و تجهیزات خورشیدی )ریالی(پر فروش ترین های آشپرخانه )ریالی(

قهوه جوش و اسپرسو ساز دستی

6 Cup

۱رتبه

سیستم روشنایی و پاوربانک خورشیدی

KM-915 - و اسپیکر کامیسیف

۱رتبه

گیاه طبیعی سانسوریا

AS-27

۱رتبه

کباب پز دادلیسان   |   2۰2۰

Cup 3   |   قهوه جوش اسپرسو ساز

زودپز پارس اســتیل   |    کد 6۰۰/گنجایش 6 لیتر

کباب پز ضیافت   |   تابش/2۰2۰

۲

۴

۳

۵

سیستم روشنایی خورشیدی رساما   |   217

پنل خورشیدی رستارسوالر   |   RTM100M/ظرفیت ۱۰۰ وات

GD7    |   سیستم روشنایی خورشیدی جی دی الیت

BAMA135   |   چراغ خورشیدی

۲

۴

۳

۵

- CB-004    |   گیاه طبیعی کاکتوس و ساکولنت آیدین کاکتوس

P-12   |   گیاه طبیعی پتوس

D-16   |   گیاه طبیعی بامبو

AS-7- 1گیاه طبیعی سانسوریا شمشیری ابلغ   |   کد

۲

۴

۳

۵

پر فروش ترین های لوازم سفر و کمپینگ )ریالی(پر فروش ترین های تجهیزات جانبی کامپیوتر )ریالی(پر فروش ترین های خواب )ریالی(

تشک طبی رویال

M07/یک نفره سایز 2۰۰ × 9۰ سانتی متر

۱رتبه

هدفون بی  سیم اپل

AirPods Pro همراه با محفظه شارژ

۱رتبه

فالسک هوشمند

۰58/گنجایش ۰.5 لیتر

۱رتبه

محافظ تشک دو نفره رویا   |   سایز ۱6۰ × 2۰۰ سانتی متر

پتو گلبافت   |   کد 500S/سایز 22۰ × ۱6۰ سانتی متر

تشک رویال اصل   |   E003/دو نفره سایز 2۰۰ × ۱6۰ سانتی متر

سرویس روتختی مدل قلب کالسیک   |   کد DE001/یک نفره ۴ تکه

۲

۴

۳

۵

Galaxy Buds Pro   |   هدفون بی سیم سامسونگDouble Roof T22   |   چادر مسافرتی 8 نفره اف آی تی تنت

My Passport/2 GB   |   هارد اکسترنال وسترن دیجیتالZero Space   |   یخچال سفری باسئوس

AirPods New Generation   |   هدفون بی  سیم اپلPR   |   اجاق سفری

 My Passport/1 GB   |   بسته 2 عددی هارد اکسترنال وسترن دیجیتال R4   |   بیسیم موتو

۲

۴

۳

۵

۲

۴

۳

۵

 ۱2 عددی
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در مارکت پلیـــس دیجـــی کاال، بیـــش از 7.5 میلیون تنوع کاالیی توســـط هزاران برند و ده ها هزار فروشـــنده ارائه شـــده اســـت که حـــدود ۴۰ میلیون کاربـــر ماهانه از این محصـــوالت بازدید و 

اقـــدام بـــه خرید می کنند. در ایـــن میان توان فناورانه دیجی کاال با اســـتفاده از هـــوش مصنوعی، رفتار مخاطبان را بررســـی می کند و با تحلیـــل آن، اطالعات ارزشـــمندی را در اختیار متخصصان 

بازاریابـــی و تبلیغـــات دیجی کاال قرار می دهد؛ اطالعاتی که در طراحی خدمات هوشـــمند، متنوع و شخصی ســـازی شـــده برای هر برند و فروشـــنده راهگشاســـت.

ســـرویس تبلیغاتـــی جســـتجو محور دیجی کاال که از ســـال ۱399 شـــروع به کار کرد بـــا ارائه  خدمات به فروشـــندگان و برندها، آنها را بیش از گذشـــته نســـبت بـــه تحقق اهداف بازاریابی شـــان 

مطمئـــن می کنـــد. واحد تبلیغـــات دیجی کاال مانند یک شـــریک تجاری در کنـــار برندها و فروشـــندگان قرار می گیرد و بـــا ارائه  راهکارهـــای بازاریابی به آنهـــا کمک می کند تا حضـــور پر قدرت و 

فـــروش موثر را در بزرگترین فروشـــگاه آنالین کشـــور تجربه کنند. 

کمکبهبرندهاوفروشندگانبرایفروشمؤثرتر

راهکارهایبازاریابیدیجیکاال

+۳۰۰+۱۵٬۰۰۰۱۵٪

برند ایرانی دارای همکاری

با خدمات تبلیغات

فروشنده دیجی کاال بهره مند از 

تبلیغات مبتنی بر جستجو

سهم از بازار تبلیغات دیجیتال ایران



+۴۵+۳۵۰
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اســـتفاده از آمـــار و ارقـــام در کنـــار ویژگی هـــای دیجـــی کاال، بهتریـــن راه بـــرای 

ـــی کاال  ـــدن دیج ـــل ش ـــی تبدی ـــر از چگونگ ـــر و ملموس ت ـــر، واقعی ت ـــی جذاب ت روایت

بـــه جایـــی بـــرای کنـــار هـــم قـــرار گرفتـــن بهترین هاســـت. در ســـال ۱۴۰۰ کمپیـــن 

ســـاالنه  دیجـــی کاال بـــا مشـــارکت برندهـــا بـــرای دومین بـــار در ابعـــادی بزرگ تـــر و 

ــزار شـــد. ــر برگـ عمیق تـ

در جشـــنواره جایـــی بـــرای بهترین ها، بـــرای همه برندهـــا قصه ای متفـــاوت بر 

اســـاس آمار و ارقام به دســـت آمـــده از تجربه های مخاطبان در بســـتر دیجی کاال 

و دســـتاورد برندها تدوین شـــد. قصـــه ای که بر تقویـــت این ارتباط و تحســـین 

دســـتاوردها تاکیـــد دارد تا نشـــان دهد رســـالت دیجـــی کاال در ایجـــاد بهترین 

تجربـــه خرید و فـــروش آنالین همچنـــان ادامه دارد.

جشنوارهجاییبرایبهترینها

اکران در تهرانبرند ایرانی و خارجی حاضر در کمپین

نسبت به سال 99٪۱۱۸/۷نسبت به سال ۸۷/۵٪99

فصل ششم                      کاالها و برند ها
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دیجیکاال پرجستجوترینبرندهایخارجیدر

سال1400

3۱9,823

8,223,099

292,958

8,835,23۱

دیجیکاال پرجستجوترینبرندهایایرانیدر

سال1400

۱27,20۴

۱32,769

۱52,377

2۱9,272

2۱5,۱69

5,063,038
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دیجیکاال وشکاالهایایرانیدر در ســـال ۱۴۰۰ حدود ٪79 از فروش تعدادی سهمفر

دیجی کاال متعلق به کاالهـــای ایرانی بود.
تاپایانسال1400

تعدادبرندایرانی

6٬۸23

تعداد برند ایرانی

۱۱ %
رشد نسبت به سال 99

۱398

6٬823

6٬۱56

2٬5۱2

۱٬763

۱397 ۱399 ۱۴۰۰

اساستعدادکاالیفروشرفته بر

کاالهایخارجی کاالهایایرانی

۱397۱396 ۱399 ۱۴۰۰۱398

79%

۰٪

۱۰٪

2۰٪

3۰٪

۴۰٪

5۰٪

7۰٪

9۰٪

۱۰۰٪

8۰٪

6۰٪

فصل ششم                      کاالها و برند ها
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وشترینبرندهایایرانی پرفر
سال1400

رتبهبرندنسبتبهسال99 تغییر

وشریالی سهمفر

نامبرند

۰٪ ۱۰٪ ۱5٪ 2۰٪ 25٪ 35٪3۰٪

پارس خزر

ایکس ویژن

تسکو +۱

مهیا پروتئین +2

اسنوا

الفارر

بست

پاکشوما

چشمه نور

اخوان

5٪

+۱

-۱

+238

-2

۰

-5

5+

+2
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وشترینبرندهایخارجی پرفر
سال1400

رتبهبرندنسبتبهسال99 نامبرندتغییر

سامسونگ ۰

شیائومی

اپل

لنوو +2

ایسوس -۱

اچ پی +3

نوکیا

جی پالس

وسترن دیجیتال +۱

هوآوی

وشریالی ٪۰سهمفر 5٪ ۱۰٪ ۱5٪ 2۰٪ 25٪

۰

۰

+۱

+3

-5

فصل ششم                      کاالها و برند ها
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وشترینبرندهایتلویزیون پرفر
سال1400

رتبهبرندنسبتبهسال99 تغییر

وشریالی سهمفر

نامبرند

۰٪ ۱۰٪ ۱5٪ 2۰٪ 25٪ 3۰٪

جی پالس

ایکس ویژن

دوو +۴

+2

-۴

+8

5٪

+2

-۱

-۱

+۱۱

-۱

۰

اسنوا

تی سی ال

بست

سام

فیلیپس

شهاب

سامسونگ
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وادوکلن وشترینبرندهایعطر پرفر
سال1400

رتبهبرندنسبتبهسال99 نامبرندتغییر

ژک ساف

اسکالره

فراگرنس ورد

اسمارت کالکشن

امپر

لنکوم

ریو کالکشن

اللیک

نیفتی

رودیر

+3

+2

-۴

-3

+۴6

+6

وشریالی ٪۰سهمفر 2٪ ۴٪ 6٪ 8٪ ۱۰٪ ۱2٪ ۱۴٪

+۱

+۴

-3

+3

فصل ششم                      کاالها و برند ها
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وشترینبرندهایدوربین پرفر
سال1400

رتبهبرندنسبتبهسال99 نامبرندتغییر

کانن

فوجی فیلم 

گوپرو

نیکون 

وای فو

سِونتی ِمی 

سونی 

دی جی آی 

اینستا 36۰ 

سامسونگ

وشریالی ٪۰سهمفر ۱۰٪ 2۰٪ 3۰٪ ۴۰٪ 6۰٪5۰٪

-2

۰

+۱

+۱

+7

+2۰

-5

-۱

۰

۰
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وشترینبرندهایلپتاپوالترابوک پرفر

وشریالی سهمفر

سال1400

رتبهبرندنسبتبهسال99 نامبرندتغییر

لنوو 

ایسوس 

اچ پی 

اپل

ایسر 

ام اس آی 

دل

هوآوی

مایکروسافت 

ریزر 

+۱

-۱

۰

۰٪ ۱۰٪ 2۰٪ 3۰٪ ۴۰٪ 5۰٪

+۱

۰

-۱

+۴

۰

-3

برند جدید

فصل ششم                      کاالها و برند ها
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ر وشترینبرندهاییخچالوفریز پرفر
سال1400

رتبهبرندنسبتبهسال99 نامبرندتغییر

امرسان

دوو

ایستکول

اسنوا

جی پالس

الکترو استیل

ایکس ویژن

دیپوینت 

تی سی ال

فیلور

۰

+۱۱

وشریالی ٪۰سهمفر 5٪ ۱۰٪ ۱5٪ 2۰٪

+۱

-۱

۰

۰

+3

+۱6

۰

-۴
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وشترینبرندهایموادغذایی پرفر
سال1400

فصل ششم                      کاالها و برند ها

رتبهبرندنسبتبهسال99 تغییر

مهیا پروتئین

گلستان

کاله

مصطفوی

طبیعت

الدن

پویا پروتئین

نسکافه

سحرخیز

آقاجانیان

۰

+3

۰

+۱

+۱۰

-۱

-۱

وشریالی ٪۰سهمفر 2٪۱٪ ۴٪3٪ 6٪ 7٪5٪ 8٪

-2

-3

-۱

نامبرند
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وشترینبرندهایساعتهوشمند پرفر
سال1400

رتبهبرندنسبتبهسال99 نامبرندتغییر

سامسونگ

اپل

شیائومی

امیزفیت

هوآوی

هایلو

آنر

میدسان

لووکا

دات کاما

۰

۰

+2

+9

وشریالی ٪۰سهمفر 5٪ ۱۰٪ ۱5٪ 2۰٪ 3۰٪25٪

+۱

+۱

۰

-3

۰

برند جدید
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ی وشترینبرندهایکنسولولوازمجانبیباز پرفر
سال1400

رتبهبرندنسبتبهسال99 نامبرندتغییر

سونی

مایکروسافت

تسکو

دابی

پاناتک

اسپارک فاکس

یورو کوانتوم

ونوس

ایکس باکس

نینتندو

۰

۰

۰

۰

+59

+۱

وشریالی ٪۰سهمفر ۱۰٪ 2۰٪ 3۰٪ ۴۰٪ 8۰٪5۰٪ 6۰٪ 7۰٪

۰

-۱

+۱

+۴

فصل ششم                      کاالها و برند ها
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وشترینبرندهایگوشیموبایل پرفر
سال1400

رتبهبرندنسبتبهسال99 تغییر

سامسونگ

۱رتبه

شیائومی

2رتبه

اپل

3رتبه

نوکیا

۴رتبه

وی هوآ

5رتبه

نر آ

6رتبه

وال موتور

7رتبه

جیپالس

8رتبه

اینفینیکس

9رتبه

ریلمی

۱0رتبه

۰۰۰+۲

+۳+۳ -۱

-۱

برندجدیدبرندجدید
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تعدادی از همکاران دیجی کاال در دفتر ونک پالزا



فصلهفتم7

مسئولیت اجتماعی



115گزارش سال  ۱۴۰۰

دیجی کاال مهـــر بـــه عنوان مســـیری جدید و شـــفاف برای نیکـــوکاری از  مهر مـــاه ۱۴۰۰ آغاز به کار کـــرد. در این پلتفـــرم کاربران می توانند در مســـیری ســـاده و مطمئن در پروژه هـــای نیکوکاری 

کـــه با اهداف اجتماعی و محیط زیســـتی تعریف شـــده اند مشـــارکت کننـــد. در دیجی کاال مهـــر کاربران با خرید مســـتقیم کاالهای مورد نیاز این موسســـه ها بـــه هر اندازه ای کـــه تمایل دارند 

می توانند در مســـیر مهربانی نقش داشـــته باشـــند. تمامی ســـبدهای نیکوکاری خریداری شـــده توســـط کاربران به صورت رایگان برای موسســـه های مردم نهاد و خیریه ارســـال می شـــود.  

 یکی از مســـائلی که نیکوکاران و شـــرکت های فعال در زمینه مســـئولیت اجتماعی با آن مواجه هســـتند شناســـایی ســـازمان های مردم نهاد و مؤسســـات خیریه ای اســـت که از استانداردهای 

الزم بـــرای ارائه ســـرویس و بهبود اهداف اجتماعی و محیط زیســـتی برخوردارند. بی تردید، شـــناخت مســـیر صحیح نیکوکاری گام اول برای ارتباط و حمایت اســـت. شناســـایی این موسســـه ها 

و حمایت از آنها در فضایی ســـاده و شـــفاف دغدغه ای اســـت کـــه دیجی کاال مهر به آن پاســـخ می دهد.

سال۱۴۰۰ وژهمسئولیتاجتماعیدیجیکاالدر رگترینپر دیجیکاالمهر؛بز

۱/۳۶میلیونریال۱۱/۵۲۸٬۱۱۴میلیاردلایر۵٬۲۵۳

کاالی اهدا شدهنیکوکار میانگین مبلغ سبدهای نیکوکاریمجموع نیکوکاری
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117گزارش سال  ۱۴۰۰

دیجیکاال حوزههایمسئولیتاجتماعیدر

رد، حمایت از پروژه های 
ُ

توســـعه پایدار و متوازن در جامعه  ایرانی نقطه تمرکز اصلی دیجی کاال در حوزه مســـئولیت اجتماعی اســـت. تعریف و پیشـــبرد پروژه هایی در زمینه توســـعه کســـب و کارهای خ

نیکـــوکاری و توانمندســـازی مؤسســـه های مـــردم نهاد، توجـــه به تجربـــه کارکنان در محیـــط  کار و کاهش تاثیرات محیط  زیســـتی همگی بخشـــی از اهداف توســـعه پایدار محســـوب می شـــوند. 

دیجـــی کاال معتقد اســـت که جامعه ایرانی زمانی به توســـعه دســـت خواهد یافت که  تعامالت پایـــدار و بلندمدت در ارتباط با دولت، شـــرکت های خصوصی و نهادهای مدنی برقرار شـــود. توســـعه 

زیرســـاخت های مورد نیاز در ســـال ۱۴۰۰ دیجی کاال را نســـبت به ســـال های گذشـــته در مســـیر شـــفاف تر و قدرتمندتری بـــرای تحقق اهداف و مســـئولیت های اجتماعـــی قرار داد.

نقش آفرینی در راســتای تحقق عدالت 	 

اجتماعی و دســــــترسی برابر برای همه 

مردم ایران

ایجــاد مســــیری شــفاف و قابــل اعتماد 	 

بــرای نیکــوکاری

اشتغال زایی پایدار	 

ـــش 	  ـــی و افزای ـــع محل ـــازی جوام توانمندســـــ

برخــــــــورداری آنهـــا از قابلیت هــــــای بـــازار 

ــک ــارت الکترونیـ تجـ

کاهـــش اثــــــــرات محیـــط زیســــــتی 	 

ناشـــی از فعالیت هـــای دیجـــی کاال بـــا 

بهینـــــــــه کردن مســـــیرهای ارســــال و 

ـــا ـــع آوری کاالهــــــ جم

کاهش مصرف ســــــوخت	 

بازگردانی کارتن های دیجی کاال 	 

ــالمت و 	  ــت ســـــ ــود وضعیــــ بهبــــ

ایمنـــی در محیــــــط کار

ایجـــــاد بســــــــتر فرصـــــــــت های 	 

نیکــوکاری پروژه هــای  در  مشــارکت 

محیط کارمحیط زیستبازارجامعه



کمپین مسئولیت اجتماعی دیجی کاال در سال ۱399 که در روزهای اوج محدودیت های تردد کووید ۱9 اجرا شد.
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یکسبوکارهایبومیمحلی توانمندساز

عرضه رســـته ای جدید از محصوالت در دیجی کاال، آن  هم از دل روســـتاها و شـــهرهایی با فاصله هزاران کیلومتر از پایتخت، در پاییز ۱399 رقم خورد. پروژه ای برای توانمندســـازی کســـب و کارهای 

بومی محلـــی تـــا بتواننـــد در بازار بزرگ تجارت الکترونیک ایران ســـهیم باشـــند. دیجی کاال امکان عرضه محصوالت بومی روســـتاییان را در راســـتای تحقق مســـئولیت اجتماعی خـــود کلید زد که 

بـــا همکاری ۱5 نهاد فعـــال در حوزه محرومیت زدایی و 35 اســـتارتاپ اجتماعی محلی در حال اجرا اســـت.

تـــالش بـــرای اشـــتغال زایی، کمک بـــه افزایـــش تولید محصـــوالت محلی و روســـتایی بـــه عنـــوان ارزش اقتصادی محـــور در هر منطقـــه، افزایش ســـهم محصوالت روســـتایی در ســـبد خرید 

خانوارهـــای شـــهری، ایجـــاد جریان درآمـــدی پایدار بـــرای تولیدکننـــده محلی و روســـتایی از اهـــداف دیجـــی کاال  در راه انـــدازی پروژه توســـعه کســـب و کارهای بومی محلی بوده اســـت.

نشان محصوالت بومی محلی در دیجی کاال 

فروشنده بومی محلی

۳٬۴۸۵

تنوع محصول

۳۰٬۴۴۴

مرکز پشتیبانی تجارت الکترونیک
راه اندازی شده

۱۷
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اردبیل

کردستان

زنجان

گیالن

وین قز ز البر

تهران

مازندران

همدان

ی مرکز

اصفهان

کهگیلویهو
بویراحمد

خوزستان

فارس

سمنان

گلستان

خراسان
شمالی

خراسانرضوی

خراسانجنوبی

کرمان

سیستانوبلوچستان
هرمزگان

بوشهر

چهارمحال
ی وبختیار یزد

لرستان
ایالم

قم

کرمانشاه

آذربایجان
قی شر

آذربایجان
غربی

تهران

اصفهان

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

البرز

فارس

آذربایجان غربی

کرمانشاه

مازندران

زنجان

همدان

خوزستان

گیالن

کرمان

سیستان و بلوچستان

خراسان جنوبی

قم

سمنان

بوشهر

اردیبل

مرکزی

هرمزگان

کردستان

گلستان

لرستان

ایالم

یزد

خراسان شمالی

چهارمحال و بختیاری

قزوین

کهگیلویه و بویراحمد

وشندگانبومیمحلی گستردگیجغرافیاییفر

داشتند. دیجیکاالحضور ایراندر سراســـــر وشندگانبومیمحلیاز ســـال1400فر در
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بازگشت پرندگان شکاری پس از درمان و دوره بازپروری به طبیعت توسط سازمان 

مردمی حفاظت از حیوانات با حمایت دیجی کاال مهر - عکاس: معصومه علی اکبر
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در دیجی کاال هر فروشگاه و هر فروشنده داستانی دارد. داستانی پر فراز و فرود که می تواند الهام بخش همه صنعتگران، تولیدکنندگان و هنرمندان باشد.

داستانموفقیتکسبوکارهایکوچکومحلی

ــفر ــاسـ ــهبـ ــتکـ ــردیاسـ ــیطبیعتگـ ــهیلاخالقـ ــد -سـ ــگاه پرونـ فروشـ

ـــبوکارهای یکس ـــاز وژهتوانمندس ـــر ـــاپ یب ـــکار ـــرانوهم ـــتاهایای وس ـــهر ب

ــد. ــکمیکنـ ــتاهاکمـ وسـ ــیر ــادمحلـ ــهاقتصـ ــیکاالبـ ــیدیجـ بومیمحلـ

ورشگل فروشگاه گل گلخونمون -ساراسیفیبههمراهخانوادهاشبهپر

دیجیکاالتوانسته وشندهدر طریقارسالتوسطفر وگیاهمشغولاستواز

خودراتوسعهدهد. کسبوکار

مجموعــه الکوگیــل -مریمحســینزادهتمامتالشــشرامیکنــدتابهکمک

چایمزارعگیالنرابهتمامنقاطایرانبرســاند. دیجیکاالعطر

افرادخانواده یباهمراهیتعدادیاز فروشـــگاه در پلی اســـتر -آقایدالور

ـــشرااز ـــردوکارگاه ـــومک کواری ـــاتآ ـــاختتزئین ـــهس وعب ـــر ـــی،ش وواماندک

ورشکستگینجاتداد.

ایلهـــای فروشـــگاه نومـــد مارکـــت -محمـــدملکشـــاهیمحصوالتـــیاز

یک محصولآنداســـتانیاز کوچنـــدهزاگـــرسراعرضهمیکندکهپشـــتهر

فـــرد،خانـــوادهیـــاایلاســـت.

یکالسهایآموزشـیبرای فروشـگاه حصیربافی -لیلیعرفانینیابابرگزار

حصیربافیکسب یهنر یادگیر کنار نهاکمکمیکندتادر زنانخوزستانیبهآ

درآمدکنند..

فصل هفتم                      مسئولیت اجتماعی
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دســت مهــر پــروژه ای بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان در معــرض آســیب و یــا توان یــاب اســت کــه بــا حمایــت ســازمان های نیکــوکاری در مراکــز کارآفرینــی بــرای کســب مهارت هــای تولیــد و اســتقالل 

ــالش  ــراد ت ــن اف ــوزش ای ــتیبانی و آم ــندگان، پش ــیون فروش ــف در کمیس ــروش کاال، تخفی ــای ف ــزاری کمپین ه ــب برگ ــدت در قال ــای کوتاه م ــا حمایت ه ــی کاال ب ــد. دیج ــت می کنن ــادی فعالی اقتص

می کنــد تــا شــرایط الزم بــرای حضــور آنهــا در فضــای دیجیتــال را فراهــم کنــد.

وژهدستمهر پر

نشان محصوالت فروشندگان دست مهر

در  همــکار  نیکــوکاری  و  خیریــه  موسســه های  بــه  کاال  اهــدای  بــا  دیجــی کاال 

ــت. در  ــود اس ــران خ ــراه کارب ــی هم ــیر مهربان ــن مس ــر در ای ــی کاال مه ــروژه دیج پ

ســال ۱۴۰۰ به طــور مســتقیم بیــش از 83۰۰ کاال در دســته بندی های متنــوع 

ــار در  ــه اقش ــتی ب ــی و بهداش ــواد غذای ــی و م ــوازم خانگ ــا ل ــل ت ــی موبای از گوش

ــد. ــدا ش ــیب اه ــرض آس مع

اهدایمستقیمکاالبهموسسههایخیریه

برای خرید در مسیر مهربانی اسکن کنید 
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کمپیــن کیــف مهربانــی در مهــر مــاه ۱۴۰۰ بــا مشــارکت ۱376 نفــر از کاربــران 

ــی  ــای مهربان ــرح، کیف ه ــن ط ــد. در ای ــزار ش ــدت 2۰ روز برگ ــه م ــر ب ــی کاال مه دیج

شــامل کولــه، لوازم التحریــر و تبلــت بــرای 5۰۰ دانش آمــوز کــم برخــوردار تهیــه و 

ــد. ــال ش ــی ارس ــر گیت ــاد مه ــردم نه ــه م ــط مؤسس توس

پویشکیفمهربانی

کمپیــن یلــدا بــه مهربانــی در آســتانه شــب یلــدا و بــرای حمایــت از افــرادی کــه بــه 

دلیــل نداشــتن ســر پنــاه ناچــار بــه زندگــی در خیابــان هســتند بــا حمایــت کاربــران 

دیجــی کاال مهــر برگــزار شــد. در ایــن طــرح، تجهیــزات گرمایشــی و بهداشــتی شــامل 

لبــاس گــرم و برخــی اقــالم بهداشــتی بــرای 8۰۰ فــرد کارتــن خــواب تأمیــن شــد و بــا 

نظــارت انجمــن طلــوع بی نشــان ها در اختیــار ایــن افــراد قــرار گرفــت.

پویشیلدابهمهربانی
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مصرف کارتن در بسته بندی سفارش ها

حوزهمحیطزیستباهدفکاهشتولیدپسماند اقداماتمسئولیتاجتماعیدر

تصفیه فاضالب برای مصرف کشاورزی مصرف پالستیک در بسته بندی سفارش ها

ماه۵۰۰+تنکاهش مکعبدر ۳٬۶۰۰+متر ٪۹۰کاهش

در پـــروژه بهینه ســـازی اســـتفاده از کارتن هـــا بـــرای 

یـــک ســـفارش، کارتـــن بســـته بندی بـــرای کاالهایـــی 

ــن  ــد. ایـ ــذف شـ ــد حـ ــته بندی دارنـ ــان بسـ ــه خودشـ کـ

ـــن در  ـــن کارت ـــرف 5۰5 ت ـــش مص ـــه کاه ـــر ب ـــدام منج اق

شـــد. ســـفارش ها  بســـته بندی 

سیستم تصفیه فاضالب به روش SSB در مرکز پردازش 

دانش دیجی کاال در دی ماه ۱۴۰۰ راه اندازی شد تا خروجی 

کیفیت  استاندارد  بر  منطبق  مرکز  این  فاضالب  آب 

آب های ایران در سازمان حفاظت از محیط  زیست باشد. 

اکنون این سیستم روزانه ۱2۰ متر مکعب آب تمیز تولید 

در  کشاورزی  محصوالت  آبیاری  برای  آن  از  که  می کند 

مناطق اطراف مرکز پردازش دانش استفاده می شود. 

بـــدون اســـتفاده به جـــای  از کارتن هـــای  اســـتفاده 

ــا  ــدن کاالهـ ــیب دیـ ــری از آسـ ــرای جلوگیـ ــتیک بـ پالسـ

در بســـته بندی ســـفارش ها، موجـــب شـــد مصـــرف 

پالســــــتیک بـــا 9۰ درصـــد کاهـــش، از ۱6۴28 کیلوگــــــرم 

ـــفند  ـــرم در اس ـــه ۱55۰ کیلوگ ـــال ۱۴۰۰ ب ـــدای س در ابت

۱۴۰۰ برســـد.
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در بهمـن مـاه سـال ۱۴۰۰، پـروژه جمـع آوری کارتن سـفارش های دیجـی کاال به طور 

آزمایشـی در برخـی مناطـق تهـران به صـورت محـدود آغـاز شـد. ایـن طـرح اولیـه بـا 

هـدف ارزیابـی میـزان اسـتقبال کاربـران و بهبـود فرایندهـا در جهـت برنامه ریـزی 

فـاز اصلـی در سـال ۱۴۰۱ انجام شـد.

بازگردانیکارتنهایدیجیکاال

ـــده،  ـــتفاده ش ـــای اس ـــالس از لباس ه ـــام َپ ـــه ن ـــل ب ـــا و اصی ـــی زیب ـــد محصول تولی

هـــدف تعریـــف پـــروژه ای به نـــام »قصه بـــاف« بـــود کـــه بـــا همـــکاری مشـــترک 

ـــن  ـــد. در ای ـــزار ش ـــهریور ۱۴۰۰ برگ ـــت در ش ـــت دس ـــه هف ـــدا و خان ـــی کاال، کم دیج

ـــن لبـــاس جمـــع آوری شـــده توســـط کاربـــران شـــبکه اجتماعـــی 
ُ
کمپیـــن، یـــک ت

کمـــدا، در اختیـــار خانـــه هفـــت دســـت قـــرار گرفـــت تـــا توســـط زنـــان سرپرســـت 

خانـــواده اســـتان خراســـان جنوبـــی بـــه محصولـــی اصیـــل و آمـــاده عرضـــه بـــه 

بـــازار تبدیـــل شـــود. 

کمپینقصهباف

فصل هفتم                      مسئولیت اجتماعی

حوزه اقداماتمسئولیتاجتماعیدر
محیطزیستبرایایجادچرخهبازیابی
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گونه هـای  تراکـم  بیشـترین  هکتـار،  میلیـون   6 وسـعت  بـا  زاگـرس  جنگل هـای 

می کنـد.  تامیـن  را  کشـور  آب  درصـد   ۴۰ حـدود  و  دارد  را  ایـران  در  بلـوط  مختلـف 

عـالوه بـر ایـن، زاگـرس زیسـتگاه گونه هـای مهـم گیاهـی و جانـوری اسـت کـه بـه 

زیسـت  محیـط  فعـاالن  تجهیـزات  کمبـود  و  گسـترده  آتش سـوزی های  واسـطه 

محلـی در معـرض خطـر قـرار دارد. دیجـی کاال با هدف حفـظ این میراث ارزشـمند و با 

همـکاری انجمن هـای محلـی پویـش »یـاری نگهبانـان زاگـرس« را برگزار کـرد. در این 

طـرح، کاربـران دیجـی کاال بـا مشـارکت در تجهیـز گروه هـای محلـی در کنتـرل و مهـار 

داشـتند. نقـش  زاگـرس  جنگل هـای  آتش سـوزی های 

تجهیز حفظجنگلهایزاگرسباحمایتاز
وههایمردمی گر

کاهش مســـافت طی شـــده برای رســـاندن ســـفارش ها به دســـت مشـــتریان می تواند تاثیـــر قابل توجهـــی در مصرف ســـوخت و در نتیجه کاهـــش آالینده های هوا داشـــته باشـــد. فاز دوم 

پروژه بهینه ســـازی مســـیر طی شـــده در سیســـتم حمل و نقل دیجی کاال با اســـتفاده از هوش مصنوعی در ســـال ۱۴۰۰ انجام شـــد. این پروژه در شـــهرهایی که تحویل کاال مســـتقیما توســـط 

دیجی کاال انجام می شـــود موفق به کاهش 3۴ درصدی، در مســـیرِ رســـاندن ســـفارش به دســـت مشـــتریان نســـبت به ســـال گذشـــته شده است. 

طیشده یمسیر الیندههابابهینهساز کاهشآ
برایتحویلسفارش

حوزهمحیطزیستبرایکاهشمخاطراتتغییراتاقلیمی اقداماتمسئولیتاجتماعیدر
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ودیجیتال سبز

پروژه مشـــترک میان برنامه توســـعه ملل متحد )UNDP( و توســـعه کســـب   وکارهای بومی  ومحلی دیجی کاال در ســـال ۱۴۰۰ با عنوان ســـبز و دیجیتال، با هدف بهبود معیشـــت ســـاکنان حوضه 

آبریـــز دریاچـــه ارومیه طراحی و اجرا شـــد. ترویج پایداری محیط زیســـتی، دسترســـی بـــه بازارهـــای دیجیتال و بهبود معیشـــت جوامع محلـــی، ایجاد تنوع در میـــان خریداران محصـــوالت محلی، و 

معرفـــی تجارت عادالنه و دوســـت دار محیط زیســـت به مصرف کننـــدگان از اهداف این پروژه هســـتند.

برای مشاهده محصوالت مشاغل سبز پیرامون دریاچه ارومیه اسکن کنید 

فصل هفتم                      مسئولیت اجتماعی

فروشندگان مشارکت کننده ساکن 

روستاهای حوضه دریاچه ارومیه

 مرکز پشتیبانی خرد تجارت الکترونیک 

تجهیز شده در منطقه

محصول بارگذاری شده در دیجی  کاال
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بازدید دانشـــــجویان دانشـــــکده کارآفرینی دانشگاه 

شهید بهشتی از مرکز پردازش سفارش های دیجی کاال
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بهدنیایدیجیکاال سفر

پس از ســـه ســـال برگزاری تورهـــای بازدید از مرکز پردازش ســـفارش های دانـــش دیجی کاال با حضـــور عالقه مندان و مخاطبـــان، پروژه »دیجی کاال اکســـپلور« آغاز بـــه کار کرد. این پـــروژه فرصتی را 

برای عموم افراد به وجود می آورد تا از نزدیک ســـفری به دنیای دیجی کاال داشـــته باشـــند. در ســـال ۱۴۰۰، دیجی کاال اکســـپلور میزبان دانشـــجویانی از دانشـــگاه های تهران، شـــهید بهشـــتی، 

صنعتـــی امیرکبیـــر، علـــم و صنعـــت، الزهرا، مدیـــران و همکاران شـــرکت هایی چـــون فوالد کویـــر،  ال جی، ســـپاهان باطری، پـــگاه اصفهـــان، فوالد مبارکه، اســـنوا، مســـتر بلیط، اســـنپ، گروه 

هزاردســـتان، یکتانت، هم آوا، توانیر، ســـازمان تامین اجتماعی، ســـردبیران نشـــریات مســـتقل کشـــور، ســـازمان های مردم نهـــاد و خیریه هـــای فعال در دیجـــی کاال مهر، تعـــدادی از نمایندگان 

مجلس شـــورای اســـالمی و... بـــود که از مرکز پـــردازش ســـفارش های دانش بازدیـــد کردند و از نزدیک با دیجی کاال آشـــنا شـــدند.

برای سفر به دنیای دیجی کاال اسکن کنید

۷۴۹۳۸۷۰۱

بازدید کننده آنالینبازدید برگزار شده بازدیدکننده حضوری
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»ســـفال کلپـــورگان« از منحصربه فردتریـــن انـــواع ســـفال در جهـــان اســـت کـــه بـــا شـــیوه ای بـــه قدمـــت 7 هـــزار ســـال پیـــش در روســـتای 

ـــوچ،  ـــان بل ـــط زن ـــفال توس ـــن س ـــد. ای ـــاد می کنن ـــان ی ـــفال جه ـــده س ـــوزه زن ـــوان م ـــه عن ـــود و از آن ب ـــد می ش ـــتان تولی ـــورگان بلوچس کلپ

ـــود. ـــت می ش ـــتا پخ ـــن روس ـــتراکی ای ـــوره اش ـــد و در ک ـــی تولی ـــل و تاریخ ـــای اصی ـــرح  و نقش ه ـــا ط ـــفال گری و ب ـــرخ س ـــدون چ ب



رفتن به دل روســـتاها و شـــهرهایی در گوشـــه گوشـــه این خاک پهناور و تـــالش برای خلق درآمدی پایدار برای مردمان نجیب این ســـرزمین با این امید که نقشـــی در توســـعه پایـــدار جوامع محلی ایفا 

کنیم، جان کالم اوراقی اســـت که پیـــش رو می خوانید. 

ایـــن گزارش، روایتی اســـت روشـــن از راهـــی که برای عرضه محصـــوالت بومی محلـــی در دیجی کاال آغـــاز کرده ایم و نتایجی که در مســـیر طی شـــده تا کنون به آن رســـیده ایم. می دانیم هنـــوز ابتدای 

راهیـــم و این داســـتان هنوز به نیمه هم نرســـیده اســـت، اما ایمـــان به هدف، ما را در ادامه مســـیر راســـخ تر و مصمم تـــر خواهد کرد. 

در ایـــن گـــزارش بـــا برخی از محصوالت بومی ایرانی نیز آشـــنا می شـــوید که تصاویر آن در حین ســـفرهای آموزشـــی بـــه نقاط مختلف ایران توســـط تیم بومی محلـــی دیجی کاال ثبت شـــده و قصه آن 

روایتـــی از زبان مردم اصیل آنجاســـت.

یکراه… آغاز

به نام او



»جـــاروی سیســـتانی« کاالیی ســـت منحصـــر به فـــرد در روســـتاها و شـــهرهای پیرامـــون تـــاالب هامـــون 

ـــه  ـــود ک ـــتفاده می ش ـــه اس ـــاه کرت ـــد گی ـــازک و بلن ـــای ن ـــاه از نی ه ـــن گی ـــد ای ـــد. در تولی ـــه هیرمن و رودخان

در اصطـــالح محلـــی بـــه آن ســـینک می گوینـــد. شـــکل بافـــت ایـــن جـــارو ترکیبـــی زیبـــا بـــرای آن ایجـــاد 

می کنـــد و نـــگاه هـــر بیننـــده ای را بـــه خـــود جلـــب می کنـــد.

فصلاول۱

داستان یک تولد
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مهم تریـن ظرفیـت تجـارت الکترونیـک، حـذف فاصله هاسـت. امـروز صاحبـان کسـب وکارهای مختلـف بـزرگ و کوچـک بیـش از گذشـته نیازمنـد بهره منـدی از ایـن ظرفیت هسـتند. ظرفیتـی که اگر 

چـه محدودیتـی بـرای آن متصـور نیسـتیم امـا کسـب وکارهای خـرد و محلـی بـرای اسـتفاده از آن نیازمنـد کسـب دانـش، مهـارت و حتـی ایجـاد تغییراتـی در رویه هـای مرسـوم پلتفرم هـای فـروش 

آنالیـن هسـتند. مسـئله ای کـه هزینـه، زمـان و انـرژی زیـادی نیـاز دارد و موجـب می شـود بازارگاه هـای فـروش آنالیـن از ورود بـه عرصـه فـروش محصـوالت محلـی در حجـم بـاال خـودداری کنند. 

دیجـــی کاال از ســـال ۱399 با پذیـــرش این چالش، توانمندســـازی کســـب وکارهای بومی محلـــی را به عنوان بزرگ تریـــن اقدام مســـئولیت اجتماعی خود تعریف کـــرد تا در یک فراینـــد بلند مدت 

بـــه توانمندســـازی کســـب وکارهای بومی محلی و ایجـــاد چرخه تولید ثـــروت پایدار در مناطق روســـتایی و کمتر برخـــوردار کمک کند.

تحقـــق این ایـــده نیازمند یک اقـــدام جمعی بـــا همراهی نهادهای عمومی متولی و اســـتارتاپ های فعال در توســـعه محلی اســـت. خوشـــبختانه امروز پس از گذشـــت یک ونیم ســـال از آغاز 

ایـــن راه، ۱2 نهـــاد و بیش از 3۰ اســـتارتاپ همراه ما شـــده اند. آموزش هـــای متعدد حضوری و آنالین برای تســـهیل گران و فعـــاالن محلی برگزار شـــده، فرایندهای ورود، درج محصول، ارســـال و 

انبارش تا حد امکان با شـــرایط این کســـب وکارها متناســـب شـــده اســـت و اکنـــون نزدیک به 35۰۰ کســـب وکار خرد بومی محلـــی در این پروژه حضـــور دارند. 

بـــه این امیـــد که در آینده ای نه چندان دور محصوالِت با کیفیت و برندســـازی شـــده بومی محلِی متعلق به گوشـــه گوشـــه ایران در کنار ســـایر محصـــوالت دیجی کاال در دســـترس همه مردم 

باشـــد و بتوانیم بـــا ایجاد جریان درآمـــدی پایدار در جوامع محلی، گامی در مســـیر توســـعه آنها برداریم. 

در این مسیر ما آماده همکاری با تمامی فعاالن این عرصه هستیم.

اقتصاددیجیتالایران افزایشسهمکسبوکارهایبومیمحلیدر

نیازمندمشارکتهمهفعاالناینعرصهاست

وژهتوسعهکسبوکارهایبومیمحلی پر افشینخاکی،مدیر
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داستانیکتولد

عرضـــه رســـته ای جدید از محصـــوالت در دیجی کاال، آن هم از دل روســـتاها و شـــهرهایی با فاصله هـــزاران کیلومتری از پایتخـــت، آن تولد مبارکی بود کـــه در رنگارنگ پاییـــز ۱399 رخ داد. در این 

ســـال، پروژه توســـعه کســـب وکارهای بومی  محلی کلید خورد و با تحقق آن، جوامع محلی سراســـر کشـــور ایـــن امکان را یافتند تـــا بتوانند در بازار بزرگ تجارت الکترونیک ایران ســـهیم شـــوند. 

انگیـــزه  اصلـــی دیجی کاال در اجرای ایـــن طرح حمایتی، تحقق بخشـــیدن به نقش مســـئولیت اجتماعی این شـــرکت بود.

برخی از اهداف دیجی کاال در توسعه کسب وکارهای بومی محلی:

تالش برای اشتغال زایی در مناطق روستایی     

کمک به خلق ارزش اقتصادی در مناطق مختلف کشور از طریق کمک به افزایش تولید و فروش محصوالت محلی  

کمک به شناسایی و معرفی محصوالت محلی سراسر ایران  

ایجاد جریان درآمدی پایدار  برای تولیدکنندگان محلی محصوالت  

کمک به مهاجرت معکوس در مناطق کمتر توسعه یافته روستایی   

برای ارتباط با روســـتاهای سراســـر کشـــور و شناســـایی محصوالت محلـــی، همراهی و یاری ســـازمان ها و نهادهایـــی را طلب می کرد که ســـال ها در این مناطـــق کار کرده بودند. بـــه این ترتیب  

کارگـــروه  مشـــترکی  بـــا  نهادهـــای فعال در زمینه کســـب و کارهای بومی محلی  تشـــکیل شـــد تا از ترکیـــب  تجربه  این نهادهـــا در همکاری با کســـب وکارهای روســـتایی و  دیجـــی کاال  در  تجارت 

 آنالین، مدل عملیاتی مناســـبی به دســـت آید. 
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مدلعملیاتی

۱

مـــدل عملیاتـــی ترســـیم شـــده برای پـــروژه توســـعه کســـب و کارهای بومی و محلی بـــا تشـــکیل مراکز  پشـــتیبانی تجـــارت الکترونیک شـــکل گرفـــت. این مراکز بـــه عنوان واســـط میان 

تولیدکننـــدگان محصـــوالت محلـــی و دیجـــی کاال، امور پشـــتیبانی اعم از بســـته بندی و آماده ســـازی محصـــوالت را برای ارســـال بر عهـــده دارند. 
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نشانمحصوالتبومیمحلی

ایجـــاد تمایـــز میان محصوالت بومی  محلـــی با محصوالت صنعتی موجـــود در دیجی کاال، از جملـــه ضرورت هایی بود کـــه از همان اولین قدم ها خـــود را نمایان کرد. پس نشـــان بومی و 

محلـــی طراحـــی و بر روی محصوالت این رســـته درج شـــد. اکنون بســـیاری از مخاطبان دیجی کاال با این نشـــان آشـــنا هســـتند، وقتی این نشـــان کنار یک کاال باشـــد، به این معنی اســـت 

کـــه این محصـــول در یک کارگاه کوچک خانگی یا روســـتایی و فضایی غیرصنعتی تولید شـــده اســـت.

فصل اول                      داستان یک تولد
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صفحهمعرفی

قـــدم بعدی بـــرای آغـــاز بـــه کار رســـمی پـــروژه، طراحی صفحـــه فـــرود محصوالت 

بومی  محلـــی بود. این صفحه ضمـــن معرفی و ارائـــه توضیحات درباره پـــروژه، در 2 

بخـــش اصلی طراحی شـــد:

 وشمحصوالت	 فر

 دیجیکاال	 وشندگانبومیمحلیبرایفعالیتدر فرمثبتنامودعوتفر

سال۱۳۹۹ وشندگاندر اطالعاتمربوطبهاولینفر

اولین فروشندگان براساس استان

اولین فروشندگان بر اساس دسته بندی کاال اولین بنر محصوالت بومی محلی در دیجی کاال

سایر استان ها

مد و پوشاک

کرمان

اصفهان

خوراکی ها

تهران
کرمانشاه

خانه و کاشانه

فارس
خوزستان

صنایع دستی

فعـــال شـــدن ایـــن صفحـــه بـــه تولـــد رســـمی  پـــروژه  توســـعه  کســـب وکارهای 

انجامیـــد. دیجـــی کاال   بومی و محلـــی  در 

٪۴5

٪۱9

٪۱6

٪۱3
٪6٪6

٪6

٪36

٪۱7

٪۱۰

٪28

وشندگانبودوصنایعدستی تعدادفر ودر وژهکرماناستانپیشر ابتدایپر در

میاندستهبندیمحصوالترابهخوداختصاصداد. وهدر محصولترینگر پر
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زمستان ۱۴۰۰پاییز ۱۴۰۰تابستان ۱۴۰۰بهار ۱۴۰۰زمستان ۱399پاییز ۱399تابستان ۱399

یکنگاه وژهبومیمحلیدر پر

تشکیل کارگروه با نهادها

تدوین چهارچوب همکاری

تعیین نقاط پایلوت و شروع فرایند 
اجرایی 

همکاری با صندوق کارآفرینی امید، آموزش تسهیلگران
معاونت زنان ریاست جمهوری و وزارت 

کار و رفاه اجتماعی

شروع همکاری با سازمان تعاون 
روستایی کشور

فراخوان دریافت طرح های کارآفرینی 
محلی

همکاری با دفتر توسعه ملل همکاری با جهاد دانشگاهی
متحد در اجرای پروژه توانمندکردن 

کسب و کارهای سبز پیرامون دریاچه 
ارومیه

انعقاد تفاهم نامه با کمیته امداد 
کل کشور

برگزاری کارگاه دو روزه آموزشی پارک 
نوآوری زاهدان

ورود محصوالت بومی محلی به 
سایر دسته بندی های دیجی کاال 

مثل دیجی کاال جت و پلتفرم فروش 
سازمانی دیجی کاال

همکاری با کمیته امداد استان تهران 
و سازمان اقدامات اصالحی زندان های 

کشور 

شروع همکاری با شبکه ملی 
سازمان های مردم نهاد کشور

همکاری با صندوق بیمه کشاورزان، 
روستاییان و عشایر کشور

معرفی پروژه در رویداد برخط 
ایران

برگزاری کمپین آگاهی رسانی و 
فروش محصوالت بومی  محلی

داوری و انتخاب طرح های کارآفرینی 
محلی ارسالی پس از اعالم فراخوان

برگزاری کارگاه دو روزه آموزشی 
مشاغل خانگی استان زنجان

فعال شدن دشبوردهای پایش 
عملکرد پروژه، دشبورد عملکرد 

محصوالت بومی محلی

ساخت مستندهای کوتاه  داستان 
موفقیت از فروشندگان بومی محلی

اضافه کردن محتوا و مقاالت الزم در 
بخش آکادمی فروشندگان دیجی کاال

کمپین فروش جشن رمضان- ویژه 
مددجویان کمیته امداد

برگزاری دوره آموزشی حضوری 
تعاونی های دشت سیستان

اضافه شدن دسته بندی بومی  محلی 
به وب سایت دیجی کاال به عنوان یک 

دسته بندی مستقل

میزبانی از استارتاپ های بومی محلی 
کشور 

معرفی پروژه در  رویداد یلدا سامیت

تنوع بخشی به کانال های بازاریابی 
محصوالت بومی محلی

جذب اولین  تولیدکنندگان محلی و 
درج محصول

طراحی نشان اختصاصی 
محصوالت بومی  محلی

فعال شدن لندینگ و نشان 
اختصاصی و رونمایی رسمی پروژه

آغاز همکاری با ۱۴ استارتاپ در حوزه  
کارهای بومی محلی

فصل اول                      داستان یک تولد
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فروشندگان بومی محلی

»پـــالس« نوعـــی گلیـــم قدیمـــی و پـــر کاربـــرد اســـت کـــه پـــود آن از رشـــته رشـــته کـــردن پارچه هـــای دور ریـــز 

ـــز در  ـــتعمل و دور ری ـــوجات مس ـــدد از منس ـــتفاده مج ـــود. اس ـــد می ش ـــران تولی ـــی از ای ـــق مختلف در مناط

تولیـــد پـــالس از ایـــن فـــرش محصولـــی بی نظیـــر ســـاخته اســـت کـــه می توانـــد در کاهـــش پســـماند و 

ـــر باشـــد. حفـــظ محیـــط زیســـت بســـیار موث
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وشندگانبومیمحلی فر

نهادهایهمکار وشندگاندر تعدادفر

در حـــال حاضـــر بیـــش از 3 هـــزار فروشـــنده بومـــی و محلـــی از جـــای جـــای کشـــور در دیجـــی کاال مشـــغول بـــه فـــروش محصـــوالت خـــود هســـتند. بخشـــی از ایـــن فروشـــندگان بـــه واســـطه نهادهـــای 

ـــال ۱۴۰۰  ـــی کاال در س ـــی در دیج ـــی و محل ـــندگان بوم ـــداد فروش ـــه تع ـــه اینک ـــل توج ـــه قاب ـــده اند. نکت ـــی ش ـــی و محل ـــته بوم ـــروش در دس ـــی ف ـــتقل متقاض ـــورت مس ـــه ص ـــر ب ـــی دیگ ـــکار و بخش هم

ـــر شـــده اســـت.  6 براب
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کمیتـــه امـــداد امـــام خمینی با 7۴۴ فروشـــنده بیشـــترین تعداد فروشـــنده در میان نهادهـــای همکار را به خـــود اختصاص داده اســـت. معاونت زنان ریاســـت جمهوری با 325 فروشـــنده و 

۱8۰۰ســـازمان بســـیج ســـازندگی با ۱68 فروشـــنده در رده های بعدی قرار دارند. 

۱6۰۰

۱۴۰۰

۱2۰۰

۱۰۰۰

8۰۰

6۰۰

۴۰۰

2۰۰

۰
وشندگان تعدادفر

۳۴۸۵فروشنده
                                بومی محلی 
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اســـتان تهـــران بـــا 79۱ فروشـــنده پیشـــتاز تعـــداد فروشـــندگان 

از تهـــران، اســـتان هـــای اصفهـــان و  بومی محلـــی اســـت. پـــس 

خراســـان رضـــوی حائـــز رتبـــه هـــای دوم و ســـوم هســـتند. 

وشندگان گسترهاستانیفر
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سهم استان های پیشتاز  در فروشندگان بومی محلی

فصل دوم                      فروشندگان بومی محلی
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اردیبهشـــت مـــاه ۱۴۰۰ را می تـــوان نقطه طالیی جذب فروشـــنده بومی و محلی دانســـت. در این ماه با جذب 38۴ فروشـــنده، رکورد رشـــد ماهانه شکســـته شـــده اســـت. پس از آن شـــهریور، 

بهمـــن و دی نیز دیگـــر ماه های طالیی بـــراب جذب فروشـــندگان به حســـاب می آیند.
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وشندگان جذبماهانهفر

وشندگان وندتجمعیرشدفر ر
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اولین فروشـــنده که به پروژه توســـعه کســـب وکارهای بومی محلی پیوســـت، محصوالت ســـالم و روســـتایی ســـلوا بود. این اســـتارتاپ فعالیت خود را پنج ســـال پیش در اصفهـــان و با هدف 

توســـعه کســـب وکارهای خانگی و روســـتایی آغاز کرده اســـت. محصوالت این فروشـــنده غالبا در  دســـته بندی مواد خوراکی جـــای دارند که از همان مـــاه های ابتدایی فروش نیز با اســـتقبال 

بســـیار خوبی از سوی مشـــتریان دیجی کاال مواجه شد.

وشنده اولینفر

سلوا

فصل دوم                      فروشندگان بومی محلی



148گزارش سال  ۱۴۰۰

هـــاون ســـنگی و زعفـــران، رکـــورددار تعداد فروشـــنده در میان محصوالت بومی محلی  هســـتند. شـــما می توانید انواع هاون ســـنگی را در  ســـایزها و شـــکل های مختلف میـــان محصوالت 

بومـــی و محلی بیابیـــد. زعفران ممتاز خراســـان نیز از جمله محصوالت با بیشـــترین تعداد فروشـــنده اســـت.

وشندهبراییکمحصول بیشترینتعدادفر
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دورترین فروشـــنده از تهران، برند شـــیک دوچ اســـت که در شـــهر چابهار و در اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان ســـاکن اســـت و یک ســـال از حضورش در دیجی کاال می گذرد.این برند با توجه به 

قدمـــت هنر ســـوزن دوزی در میان زنان این منطقه، با هدف کمک به زنان سرپرســـت خانوار تاســـیس شـــده اســـت. پس از چندی، مشـــکالت فـــروش و بازاریابی آنها را به ســـمت فروش آنالین 

ســـوق داده و امروز توانســـته اند به عنوان یکی از فروشـــگاه های آنالین ســـوزن دوزی در دیجی کاال شـــناخته شوند. 

وشنده دورترینفر

شیک دوچ

فصل دوم                      فروشندگان بومی محلی
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مســـن ترین فروشـــنده بومی  محلـــی عبدالرضـــا متولـــد ۱329 و ســـاکن شـــهر تهـــران اســـت. در فروشـــگاه او به 

نـــام »نوشـــکام« انـــواع ادویه ها و چاشـــنی های ارگانیـــک وجـــود دارد و می تـــوان آن را یکـــی از پرمحصول ترین 

فروشـــگاه های محصوالت بومـــی و محلی نامید. محصوالتـــی مثل پودر ســـفید تخم مرغ، آلو بخـــارا، خالل بادام، 

برنـــج قهـــوه ای، برگ اکالیپتوس خشـــک و کرنبری خشـــک در فروشـــگاه نوشـــکام پیدا می شـــود.

متین با ۱8 ســـال ســـن و صاحب فروشـــگاه »شـــیکامو« از کرمـــان، جوانترین فروشـــنده محصـــوالت بومی  محلی 

بـــه حســـاب می آید. شـــیکامو بـــه تولید قـــاووت ســـوغات ســـنتی کرمـــان اما با طعـــم هـــای جدید می پـــردازد.  

شـــما می توانید انـــواع قاووت بـــا طعم هـــای مختلف از  چهـــل گیاه گرفته تـــا بادام و حتـــی قاووت رژیمـــی را در 

بیابید. متیـــن  محصوالت 

وشنده مسنترینفر

وشنده جوانترینفر

زبیر دهقانی زهی - بافنده بلوچستانی و از فروشندگان بومی محلی دیجی کاال
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خانم سعیده سابقی 

صندوق خرد زنان عشایر کرمان- ریگان- روستای علی آباد

 از زنان بلوچ هســـتم با  2۴ ســـال ســـن و ســـه فرزنـــد. از وقتی که چشـــم باز کردم مـــادرم و زن هـــای اطرافم را در 

حـــال قالیبافی و ســـوزن دوزی می دیدم. اینجا ما شـــغلی نداریم. کار مـــا برای به دســـت آوردن درآمد قالبیافی و 

ســـوزن دوزی در خانه اســـت، اما فروشـــمان خیلی کم بود. بعضی وقت ها اگر مســـافری از تهران به روســـتایمان 

می آمـــد شـــاید از ما خرید می کـــرد. چند مـــاه قبل یکی از مســـافرها بـــه من گفت که مـــی توانـــم محصوالتم را 

در دیجی کاال بفروشـــم. این شـــد که آمـــدم و برای خودم یک فروشـــگاه ســـاختم و عکس گذاشـــتم. اولش کار 

برایم خیلی ســـخت بود، ارســـال ســـفارش ها از روســـتا هم خیلی ســـخته. ولی با این حال وقتی اولین سفارشـــم 

را گرفتم خیلی خوشـــحال شـــدم. بـــرای کارهای بعدی، روی شـــال و مانتو ســـوزن دوزی کردم چـــون بهم گفتن 

کـــه فروش این نـــوع محصوالت بهتـــره. اوایل برای ارســـال ســـفارش ها خیلی اذیت شـــدم ولـــی االن بعد از یک 

ســـال، هفته ای تقریبـــا ۱ میلیون و 6۰۰ هزار تومـــان درآمد دارم.

آقای گلبن حقیقی

فروشگاه گلیماژ- شیراز

بـــرای تطابـــق محصوالت بافندگان روســـتایی که بازتابی از زندگی ســـاده و بی آالیش آنان اســـت بـــا زندگی مدرن 

امـــروزی، الزم بود تا تغییـــری در محصوالت آنان ایجـــاد کنیم. در همین راســـتا از مواد گلیـــم و جاجیم با تکنیک 

تکه چســـبانی و کالس اســـتفاده کردیم و توانســـتیم محصولی جدید به عنوان گلیماژ تولید کنیـــم. در ابتدا این 

محصـــوالت بـــرای صادرات به کشـــورهای اروپایی تولید شـــده بود. که متاســـفانه به دلیل شـــیوع بیمـــاری کرونا 

و قرنطینـــه، امکان آن فراهم نشـــد. پـــس تصمیم گرفتیم تـــا این محصـــوالت را در ایران ارائه کنیـــم که از طریق 

دیجی کاال در ســـطح ملی به فروش رســـید و خوشـــبختانه مورد اســـتقبال نیز قرار گرفت. 

وشندگانمنتخب داستانفر

گلبن حقیقی- صاحب برند گلیماژ

فصل دوم                      فروشندگان بومی محلی
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خانه هدی 

سیستان و بلوچستان- زاهدان

پشـــت دری فیـــروزه ای در شـــیرآباد حوالی شـــهر زاهدان، زنـــان و دختران بلـــوچ گرد هم آمده انـــد تا با کمـــک یکدیگر هنر آبـــا و اجدادی شـــان را حفظ کنند. زنانـــی توانمند که با ســـوزن دوزی 

عـــالوه بـــر نقش آفرینـــی در اقتصاد جامعه محلـــی، این هنر اصیل را نیز به سراســـر ایـــران معرفی می کننـــد. خانه هدی امروز بـــه مامن امن زنان و مادرانی تبدیل شـــده اســـت که می خواهند 

ســـهمی در تامین معیشـــت خانواده هایشـــان داشـــته باشـــند و حاصل دســـترنج خود را از آنجا به خانه های ما ارســـال می کنند.
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خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت دست

تهران- تهران

خانـــه هفت دســـت، خانـــه ای زیبـــا در دل تهـــران اســـت کـــه می توانیـــم آن را خانه 

جامعـــه محلی ایـــران بنامیـــم. این موسســـه با شـــکل دهی ارتباطی ســـه گانه میان 

هنرمندان محلی، دانشـــجویان دانشـــگاه های هنـــر و مخاطبین فرهیخته شـــهری، 

بـــه مکانی برای احیـــای خرده فرهنگ ها و ترویج نوعی ســـبک زندگـــی دور از مصرف 

گرایی تبدیل شـــده است. موسســـان این خانه که ســـال ها تالش برای توانمندسازی 

زنان در جوامع محلی و ارتقای ســـرپناه حاشـــیه نشـــینان در اســـتان های سیستان و 

بلوچســـتان و خراســـان را در کارنامه خود دارند،  ایده شـــکل گیری خانه هفت دســـت 

را حمایـــت از هنرمنـــدان محلـــی در مناطـــق محـــروم در حوزه های مختلـــف از تامین 

مـــواد خـــام تا فـــروش می دانند. بـــه طور کلی ایـــن خانه بـــه عنوان نهـــادی مدنی و 

غیرانتفاعی  در حوزه توســـعه صنایع دســـتی ، محصوالت روســـتایی وبوم گردی های 

. می کند  فعالیـــت  محلی 

فصل دوم                      فروشندگان بومی محلی



فصلسوم3

محصوالت بومی محلی

»فـرش دسـت باف ایرانـی بـا طـرح درخـت زندگـی«، درخـت زندگـی طـرح مایـه ای بسـیار کهـن و غنـی در 

فـرش ایرانـی اسـت کـه بـه اشـکال و اندازه هـای مختلـف در دسـت بافته های تمامی اقـوام ایرانـی دیده 

می شـود. ایـن سـنبل جـاودان و کیهانـی گاه در مرکـز طـرح و گاه در حاشـیه خـود را نشـان می دهـد.
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امـــروز شـــما می توانیـــد از میان بیـــش از 3۰ هزار محصـــول متنوع بومی محلـــی بر روی ســـایت دیجی کاال خریـــد کنید.  ایـــن محصوالت در چهـــار زیر مجموعـــه ی خوراکی ها، خانه و کاشـــانه، 

پوشـــاک و اکسســـوری و بـــازی و ســـرگرمی بومی محلـــی تقســـیم بندی شـــده اند تـــا انتخاب از میـــان آن ها آســـان تر شـــود. این محصـــوالت به لحاظ نـــوع فروشـــنده به دو گـــروه محصوالت 

بومی  محلـــی و محصـــوالت مدد جویان تقســـیم می شـــوند.

محصوالتبومیمحلی

محصوالت مددجویانمحصوالت بومی محلی

8۰۰۰ 8۰۰۰7۰۰۰ 7۰۰۰6۰۰۰ 6۰۰۰5۰۰۰ 5۰۰۰۴۰۰۰ ۴۰۰۰3۰۰۰ 3۰۰۰2۰۰۰ 2۰۰۰۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۰

خوراکی

خانه و آشپزخانه

پوشیدنی ها

محصوالت مددجویان:

ایـــن دســـته از محصـــوالت مرتبط با کســـب و کارهای کوچکی هســـتند  که در طرح های اشـــتغال زایی  نهادهایـــی مانند کمیته امداد، بهزیســـتی، ســـازمان زندان ها و ...  توانمند شـــده و 

دیجـــی کاال در قالـــب طرح های حمایتی، شـــرایط ویژه ای برای فـــروش آنها در نظر گرفته اســـت.
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ادویه هـــا و چاشـــنی های محلی، در دســـته بنـــدی خوراکی هـــا، عنـــوان پر تعدادترین محصـــول را در میان محصـــوالت بومی  محلـــی به خود اختصـــاص داده انـــد. ادویه هایی بـــا رنگ و بوی 

متفـــاوت کـــه هـــر کدام  نشـــانی از فرهنـــگ غذایی مناطق مختلـــف ایـــران دارد. در زیر مـــی توانید پـــر محصول ترین گروه هـــا در میان دســـته بندی های محصـــوالت بومی محلـــی را ببینید.

پرمحصولتریندستهبندیبومیمحلی

خانه و کاشانه

زنانهادویهوچاشنیمحلیسبددستبافت مانتودستدوز

یسنتی ومیز زنانهدمنوشمحلیر گردنبنددستساز

یدستدوز وسر شالور
زنانه

تندیسومجسمه
دستساز

آجیل

پوشاک بومی  محلیخوراکی های بومی ومحلی

فصل سوم                      محصوالت بومی محلی
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گرانترینمحصول

گلیم دســـت بافته ای اصیل و شـــرقی اســـت که به دلیل حجم و وزن 

پاییـــن آن به نســـبت قالی و قالیچه در بین عشـــایر کوچ نشـــین ایرانی 

کاربرد زیادی داشـــته و بافت آن همـــواره رایج بوده اســـت. این گلیم 

بافت ســـیرجان و به قیمت 6 میلیون تومان اســـت.

میگـــو تـــازه و درشـــت و پـــاک شـــده درجـــه 35 جنـــوب در بســـته بندی 

دو کیلویـــی بـــه قیمـــت ۱ میلیـــون و 3۱6 هـــزار تومـــان، گران تریـــن 

محصـــول خوراکـــی بومـــی محلـــی اســـت. 

دسته بندی خوراکی های بومی ومحلیدسته بندی خانه و کاشانه

گردنبنـــد ملیله کاری محصول زنجـــان و از صنایع دســـتی معروف این 

شـــهر به حســـاب می آید که بـــا قیمت ۴ میلیـــون و 55۰ هـــزار تومان 

گران ترین پوشـــاک بومی محلی اســـت. 

دسته بندی پوشاک بومی محلی
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زانترینمحصول ار

قندان حصیربافی توســـط بانوان خوش ذوق بلوچ در مرکز اشـــتغال 

شهرســـتان قصرقند اســـتان سیستان و بلوچســـتان طراحـــی و تولید 

شـــده اســـت. این قندان ســـنتی از چوب درختچه های داز شهرســـتان 

قصرقنـــد تهیه شـــده و قیمت آن 2۴ هزار تومان اســـت.

مربـــای گل محمدی تولید شـــده در روســـتای زرجرد قزویـــن به قیمت 

۱7 هزارتومان، ارزان ترین خوشـــمزه بومی محلی اســـت. 

عروســـک جـــا کلیـــدی بافتـــه شـــده توســـط بانـــوان روســـتای ممـــدل 

آذربایجان غربـــــی ارزان تریـــن محصـــــول در دســـــته پوشـــــاک بـــه 

حســـاب می آیـــد.  

دسته بندی خوراکی های بومی ومحلیدسته بندی خانه و کاشانه دسته بندی پوشاک بومی  محلی

فصل سوم                      محصوالت بومی محلی
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شـــکر قهوه ای دومیـــن پرطرفـــدار بومی  محلی اســـت که بیـــش از ۱۰ هزار بار توســـط مشـــتریان 

دیجـــی کاال خریداری شـــده اســـت. ایـــن محصول اصل نیشـــکر خوزســـتان اســـت که بـــه صورت 

طبیعـــی در اصفهـــان فرآوری و بســـته بندی می شـــود.

پرطرفدارتریـــن محصـــول بومی محلی آرد ارگانیک کامل اســـت. این آرد از گندم کامل ســـبوس دار 

تهیه شـــده و حـــاوی تمامـــی ویتامین هـــای موجود در گندم اســـت که توســـط زنان سرپرســـت 

خانوار دســـتچین می شـــود. پخت انواع نان ها و شـــیرینی ها با ایـــن آرد کامل امکان پذیر اســـت.

چـــوب دارچین قلـــم ممتاز دارای ســـومین رتبـــه در میـــان پرفروش ترین محصـــوالت بومی  محلی 

اســـت. این چوب دارچین از اصفهان برای مشـــتریان دیجی کاال در سراســـر کشـــور ارسال می شود 

و آنطـــور که از نظرات مشـــتریان برمی آید دارای کیفیت بســـیار باالیی اســـت. 

وشترینمحصول پرفر

آرد ارگانیک کامل 

شکر قهوه ای

چوب دارچین ممتاز
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پرکاالترینسبدخریدبومیمحلی

یکسفارش مجموع۶۲مورددر ۱۳۶کاالدر

یکـــی از مشـــتریان وفـــادار  در ســـال ۱۴۰۰ در مجمـــوع ۱36 کاال از محصـــوالت بومی محلـــی خریـــداری 

کـــرده اســـت. 

این ســـبد خرید شـــامل انواع محصـــوالت بومی  محلـــی از انواع دمنوش ها، عســـل و خرما تـــا رومیزی، 

ظروف ســـنتی و فرش بوده اســـت.

یبابیشترینخرید مشتر

فصل سوم                      محصوالت بومی محلی
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۱رتبه

ی کاشیمدلاستخر

2رتبه

سیامزگی پنیر

3رتبه

چراغدار تحریر میز

۴رتبه

رشتهخشکار

5رتبه

شطرنجخاتم

کاربرانگوشبهزنگ

مشتریان،مشتاِقموجودشدندوباره
کدامکاالهاهستند؟
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2رتبه

میوهخشکمخلوط

اینکاالراپسندیدهاند 962نفر

3رتبه

سیامزگی پنیر

اینکاالراپسندیدهاند 552نفر

  ۴رتبه

هاونسنگی

اینکاالراپسندیدهاند 433نفر

5رتبه

چوبدارچین

اینکاالراپسندیدهاند 399نفر

کاربرانومحبوبترینکاالها

کدامکاالهایبومیمحلیمحبوبمشتریان
دیجیکاالهستند؟

۱رتبه

چراغدار تحریر میز

اینکاالراپسندیدهاند 1673نفر

فصل سوم                      محصوالت بومی محلی
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فـــروش محصـــوالت بومی و محلـــی در ۱8 تیرماه با رشـــد قابل توجهی مواجه بوده  اســـت اما موفق تریـــن روز برای کســـب و کارهای بومی محلی 5 آذرماه ۱۴۰۰ بوده اســـت. در این روز شـــگفت 

انگیـــز فروش این محصوالت با جهشـــی 3.8 برابری نســـبت به روز قبل مواجه شـــد کـــه البته تاثیر آن تا پایان ســـال نیـــز باقی ماند. 

یبومیمحلیها وز زقور ر وزهایپر ر

در مجموع از ابتدای پروژه تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از 2۰5 هزار قلم کاالی بومی محلی فروخته شده است.

فـــروش تعـــداد محصـــوالت بومی  محلـــی از ۱۰ هزار و ۱۴6 قلـــم در فرودین مـــاه ۱۴۰۰ به 2۴ هـــزار و 2۱7 قلم فروش ماهانه در بهمن ماه رســـیده کـــه این یعنی در طول یک ســـال بیش 

از دو برابر شـــده است.

5 آذرماه

در جمعـه سـیاه، محصـوالت بومـی و محلـی بـا اقبـال بسـیار خوبـی از سـوی خریـداران 

مواجـه شـدند و بـا رشـد 3.8 برابـری فـروش در ایـن روز، محصـوالت محلی در سـبد خرید 

تعـداد بیشـتری از مشـتریان سراسـر ایـران قـرار گرفـت.

۳/۸۱برابر
۱8 تیرماه

ایـن  از  تاثیـرات خریـد  بـا محصـوالت بومـی و محلـی و  رابطـه  کمپیـن آگاهی بخشـی در 

محصـوالت در توسـعه جوامـع محلـی در تیرمـاه ۱۴۰۰ بـه رشـد 2.9۴ برابـری فـروش ایـن 

محصـوالت در ۱8 تیرمـاه منجـر شـد.

۲/۹۴برابر
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در ســـال ۱۴۰۰ مشـــتریان مختلفـــی از سراســـر ایـــران از محصـــوالت بومی محلـــی دیجـــی کاال خریـــد کرده انـــد. کـــه دورتریـــن آنهـــا بـــا فاصلـــه هـــزار و 8۱5 کیلومتـــری از تهـــران ســـاکن شـــهر چابهـــار 

ـــت. ـــوده اس ب

استان تهران بیشترین و استان خراسان جنوبی کمترین تعداد مشتری از محصوالت بومی  محلی را داشته  اند.

مشتریانبومیمحلی

ی یوکممشتر استانهایپرمشتر
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استان های پرمشتری

تهران

اصفهان

ز البر

مازندران

خراسانرضوی

فصل سوم                      محصوالت بومی محلی



فصلچهارم۴

رویدادها

»مجسـمه های محلـی با پوشـش بختیاری«، لبـاس اقوام ایرانی آمیـزه ای از هنـر و هم خوانی با طبیعت 

اسـت کـه بـه نمـادی هویتـی بـرای اقـوام ایرانـی تبدیـل شـده اسـت. قـوم بختیـاری دارای نـوع لبـاس و 

پوششـی زیباسـت کـه هنرمنـدان در دوره کنونـی از محتـوا و طرح هـای ایـن لباس بـرای خلق آثـار هنری 

ماننـد مجسـمه ها و وسـایل تزئیتـی اسـتفاده می کنند.
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معرفـــی پروژه نوپای توســـعه کســـب و کارهای بومی محلـــی و تالش برای شناســـاندن آن به مخاطبان هدف از یک ســـو و برگزاری جلســـات آموزشـــی برای توانمندســـازی فروشـــندگان جوامع 

محلی از ســـوی دیگر، دو هـــدف عمده در برگـــزاری رویدادهای این بخش در ســـال ۱۴۰۰ بوده اســـت. 

در همـــان قدم هـــای اول، همـــکاران و همراهـــان پـــروژه ضمن بازدیـــد از مرکز پـــردازش دانش با مـــدل فعالیتی دیجی کاال آشـــنا شـــدند و بر این اســـاس مدل عملیاتی مناســـب 

بـــرای فعالیت کســـب و کارهای بومی  محلی در دیجی کاال طراحی شـــد. در این بازدید رییس بســـیج ســـازندگی کشـــور، مدیـــران بنیاد برکت، بنیـــاد علوی، مدیرعامـــل بیمه اجتماعی 

روســـتاییان و عشایر کشـــور و … حضور داشتند. 

صبحانـــه اســـتارتاپ های کســـب و کارهای بومی محلی با حضور معـــاون وزیر  ارتباطـــات و فناوری اطالعـــات، نماینـــدگان معاونت زنان ریاســـت جمهوری و مدیرعامـــل دیجی کاال به 

همـــراه بیـــش از 2۰ اســـتارتاپ فعال در حوزه محصـــوالت بومی ومحلی نقاط مختلف کشـــور، یکی از بزرگتریـــن رویدادهای ســـال اول فعالیت این بخش در دیجـــی کاال بود. در این 

گردهمایـــی حاضـــران به بحث و تبـــادل نظر پیرامون چگونگـــی فعالیت بهتر و معرفی بیشـــتر محصوالت محلـــی مناطق مختلف کشـــور پرداختند.

ویدادها ر

گاهی بخشی و هم افزایی رویدادهای آ

در رویـــداد یلـــدای کارآفرینـــان در ســـال ۱399  تحـــت عنوان »چـــراغ ها را ما روشـــن می کنیم«، ضمـــن معرفی اهداف و ســـازوکار پـــروژه، از همه فعـــاالن و اســـتارتاپ های این حوزه 

دعوت شـــد که دســـت در دســـت یکدیگر در راه توانمندســـازی کســـب و کارهای بومی محلی کشـــور قـــدم برداریم.

پروژه بومی محلی در زمستان سال ۱۴۰۰ در رویداد برخط ایران دیجی کاال به عنوان یکی از فعالیت های جدید گروه دیجی کاال معرفی و دستاوردهای آن ارائه شد.



167 فصل چهارم                      رویدادها



168گزارش سال  ۱۴۰۰

یکـــی از اصلی تریـــن اقدامات برای توانمندســـازی کســـب و کارهای محلی، آموزش اختصاصی برای فروشـــندگان، تســـهیلگران و افراد مطلع در نهادهای همکار اســـت که به عنوان تســـهیلگر،  

آموزش هـــا را دریافـــت کـــرده و بـــه تولیدکننده های محلـــی انتقال می دهنـــد. از زمان شـــروع پروژه تا پایان ســـال ۱۴۰۰ بیـــش از ۴5 کارگاه آموزشـــی برای تمامی فروشـــندگان و تســـهیلگران 

اشـــتغال نهادهـــای همکار از سراســـر ایران برگزار شـــده و بیـــش از ۱8۰۰ نفر در این کارگاه ها شـــرکت کرده و آموزش دید ه اند. تیم بومی محلی در ســـال ۱۴۰۰ با ســـفر به بســـیاری از شـــهرهای 

کشـــور، ایـــن کارگاه ها را بـــه صورت حضوری برگـــزار کرده و  از نزدیـــک با جوامع محلـــی ارتباط گرفتنـــد. در بعضی از این کارگاه هـــا با دعوت از متخصصان بســـته بندی و عکاســـی، آموزش های 

الزم در ایـــن زمینه ها ارایه شـــده اســـت. نکته قابـــل توجه این کـــه آموزش ها محدود به مراحل ابتدایی ثبت نام فروشـــندگان نیســـت و پـــس از یـــک دوره  6 ماهه و بعد از بررســـی عملکرد هر 

فروشـــنده، آموزش های تکمیلی مناســـب نیز ارایه می شـــود. 

وشـــندگی مـــوردویژگیهایصفحهفر اینبخـــشآموزشهایتکمیلـــیدر وشمحصوالتاســـت.در فـــر یدر وشـــندگانبرایدســـتیابیبـــهجایگاهباالتـــر وش،ارتقامهارتفر فـــر هـــدفآموزشهـــایپـــساز

برنامههایتشـــویقیدیجـــیکاال،تخفیفهایهوشـــمندو وش،چگونگیاســـتفادهاز مشـــتریاندادهمیشـــود.همچنیـــنآمـــوزشتکنیکهایافزایـــشفـــر تحلیـــلرفتـــار قابلیتهـــایآندر واســـتفادهاز

یوبـــهآنهاارائهمیشـــود. وشـــنده،شخصیســـاز فر وشهر کلیایـــنآموزشهامتناســـببـــاعملکردومیـــزانفر مواردآموزشـــیاســـت.بهطـــور دیگـــر از ویسهایتبلیغاتـــینیـــز ســـر

آموزش هـــا در ســـه بخـــش پیـــش از ثبت نـــام، حین ثبت نـــام و پـــس از فعال شـــدن فروشـــنده ها برگزار می شـــود: آموزش هـــای دو بخـــش اول به منظـــور معرفی ضـــرورت، چرایـــی، منطق 

فـــروش آنالیـــن، چگونگـــی ثبت نام و اســـتفاده از بازارگاه دیجـــی کاال، اصول تولید محتـــوا، قیمت گذاری هوشـــمندانه محصوالت، اصول بســـته بندی و ارســـال کاال و در نهایـــت مدیریت پنل 

فروشـــندگی را شـــامل می شود.

 نالین	 وشآ ورتتوجهبهفر چراییوضر

 مارکتپلیسدیجیکاال	 فرآیندثبتنامواستفادهاز

 اصولونحوهتولیدمحتوا	

 یمحصول	 قیمتگذار

 بستهبندیوارسالکاال	

 وشندگان	 ومدیریتبهینهپنلفر نحوهکار

سرفصل های آموزشی

آموزش های حین ثبت نام:آموزش های قبل از ثبت نام:

آموزش های پس از فعال شدن:

ویدادهایآموزشی ر



169فصل اول                      دیجی کاال در یک نگاه

کارگاه آموزشی کسب و کار آنالین دیجی کاال - زنجان آذرماه ۱۴۰۰



فصلپنجم5

پشتیبانی

»تابلـوی ملیله کاری شـده«، ملیله کاری هنری بسـیار قدیمی اسـت کـه رد پای آن در آثار باسـتانی مناطق 

غربـی ایـران از شـوش تـا تپه هـای تاریخـی همـدان یافـت می شـود. امـروز ایـن هنر بیشـتر با اسـتفاده از 

نقـره تولیـد می شـود و زنجـان یکـی از قطب هـای تولیـدی آن اسـت بـه نحوی که بسـیاری از این شـهر به 

عنـوان پایتخـت ملیلـه کاری ایران یـاد می کنند.



171گزارش سال  ۱۴۰۰

پشـــتیبانی از فروشـــندگان بومی  محلـــی تفاوت هایـــی با فروشـــندگان عـــادی در دیجی کاال دارد. با توجه به خاســـتگاه این دســـته از فروشـــندگان که بیشـــتر در مناطق روســـتایی و حاشـــیه 

شـــهرها ســـاکن هســـتند، امکان ارتباط مســـتقیم با کارشناســـان بخش بومی محلی فراهم شده اســـت تا در ســـریع ترین زمان ممکن به ســـواالت آنان پاسخ و مشکالتشـــان برطرف شود.  در 

زیـــر می توانید بعضی از راه های پشـــتیانی از فروشـــندگان بومی محلـــی را ببینید.

پشتیبانی

برای پاســـخگویی به ســـواالت و راهنمایی فروشنده های 

در  گـــروه   ۴5 از  بیـــش  حاضـــر  حـــال  در  بومی  محلـــی، 

آنهـــا  و  اســـت  شـــده  تشـــکیل  اجتماعـــی  شـــبکه های 

می تواننـــد به طور مســـتقیم مشـــکالت خود را بـــا ما در 

بگذارند.  میـــان 

ارتباط مستقیم

بـــرای حمایت از فروشـــنده های دور از مراکز دریافت کاال و 

حل کردن مشـــکل ارســـال آنها، امکان دپوی روزانه 5۰۰ 

کاال به فروشـــنده های بومی محلی داده شـــده است.

بـــه طور متوســـط از هر ســـه فروشـــنده بومی محلی یک 

فروشـــنده امکان ارســـال مســـتقیم بـــرای خریـــدار را به 

است.  آورده  دســـت 

فرایندهـــای دیجی کاال در بخش های ثبت  نام و شناســـایی 

شـــده  ساده ســـازی  و  بازنگـــری  بومی محلـــی  فروشـــنده 

اســـت. همچنیـــن در دســـتورالعمل ها و فرآیندهـــای درج 

کاال،  ورود و پذیـــرش کاال در انبارهـــا و مراکز پـــردازش برای 

محصـــوالت بومی محلـــی تغییراتی به منظور ســـهولت در 

شد. ایجاد  اســـتفاده 

اصالح و ساده سازی فرایندهای دیجی کاالپشتیبانی ویژه در بخش ارسال کاال
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مرکز پشـــتیبانی تجـــارت الکترونیـــک، مرکزی اختصاصی اســـت که 

به کســـب و کارهای بومی محلـــی فعال در دیجی کاال در ســـه حوزه 

تولیـــد محتـــوا، مدیریـــت پنـــل فروشـــندگان و ارســـال کاال کمک 

می کنـــد. تـــا پایـــان ســـال ۱۴۰۰ بـــرای فروشـــندگان بخـــش بومی 

محلی ۱7 مرکز اختصاصی در شـــهرهای کرج، ایرانشهر،محمدشـــهر 

)هامـــون(، ســـمنان، یـــزد و زنجـــان و ۱۱ مرکـــز نیز پیرامـــون دریاچه 

و  علمـــی  مراکـــز  فعـــال،  فروشـــندگان  همراهـــی  بـــا  ارومیـــه 

دانشـــگاهی و همچنیـــن خیریه ها  فعال شـــده اســـت. این مراکز 

در واقـــع با تجمیع فروشـــندگان خـــرد و محلی زیر یـــک چتر، کمک 

می کننـــد تـــا فعالیت هـــای مـــورد نیـــاز بـــرای فـــروش آنالیـــن در 

مقیاس مناســـبی کـــه توجیـــه اقتصـــادی دارند، انجام شـــود.

ونیک پشتیبانیتجارتالکتر مراکز

ونیک پشتیبانیتجارتالکتر مراکز

فصل پنجم                      پشتیبانی



فصلششم6

داستان های موفقیت

خاتم سازی  منبت کاری،  تا  خراطی  از  مختلفی  اشکال  چوب  با  هنرکار  دست ساز«،  چوبی  »پیمانه های 

و گره چینی را شامل می شود. استفاده از چوب به عنوان ابزار روزمره زندگی عالوه بر زیبایی می تواند 

با خود حس سالمتی را به همراه آورد. هنر ساخت قاشق چوبی و بقیه ابزار آشپزخانه در بخش های 

مختلف کشور از شمال تا قسمت های کویری کشور دیده  می شود.



174گزارش سال  ۱۴۰۰

داســـتان های موفقیت روایتی اســـت مســـتند، از کســـب و کارهای ارزشـــمندی که در گوشه و کنار کشـــور مشـــغول به کار هســـتند. آنانی که ریشـــه در فرهنگ اقوام گوناگون این آب و خاک 

دارنـــد و  به تولید محصوالتی مشـــغولند که نشـــان از فرهنگ و تاریخ هـــر منطقه دارد. 

شناســـاندن محصوالت آنان به مردمان سراســـر کشـــور، رســـالتی اســـت که در جهـــت احیای محصـــوالت محلی هر منطقه بســـیار ضروری اســـت. ما با روایت داســـتان های موفقیـــت در قالب 

ویدیوهایـــی کوتـــاه و انتشـــار آنها در شـــبکه هـــای اجتماعی، تالش کردیـــم گامی در راســـتای ایفای این رســـالت برداریم.  تاکنون داســـتان موفقیت ۱2 فروشـــنده از اســـتان های خوزســـتان، 

بوشـــهر، هرمزگان و فارس ســـاخته شده است.

عـــالوه بـــر  ایـــن در مجموعـــه »رزق و روزی« نیـــز ویدیوهای تعدادی از کســـب و کارهای محلی ارزشـــمند از نقاط مختلف کشـــور تهیه شـــد و داســـتان این افراد بـــر روی جعبه هـــای دیجی کاال از 

طریـــق کیو آر کد بـــه خریداران دیجی کاال معرفی شـــده اســـت.

داستانهایموفقیت
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زیلویمیبد

وند پر حصیربافیگیلماژالکوگیل

ی دنیچرمنومدمارکتسفالگر

چایـی همیشـه وصـل بـوده بـه زندگـی مـردم 

خطـه شـمال کشـور و تـا یـه زمانـی منبـع درآمـد 

آدم هـای زیادی بوده امـا امروز همه چیز تغییر 

رو  مـردم  زندگـی  کفـاف  چایـی  کشـت  و  کـرده 

نمیـده. مریـم حسـین زاده 5 سـاله داره تـالش 

میکنـه تـا چای گیـالن را به همه ایران برسـونه تا 

بـاغ هـای چایـی حفظ بشـن. 

بـا بـه دنیـا اومـدن هـر پسـر، یـه درخـت تـوت در 

شـد  بـزرگ  پسـر  وقتـی  کـه  کاشـتن  مـی  حیـاط 

چـوب ایـن درخـت بشـه دار زیلـو و ابـزار کارش. 

امـروز محمـد افخمی در میبد یـزد زیلوبافی می 

کنـه و داسـتان زندگیـش بـه همیـن قشـنگیه.

ســهیل اخالقــی طبیعــت گــرد و روســتاگردی 

از اســتان فــارس هســت کــه یــه روز تصمیــم 

و  خوراکی هــا  تجربــه  اشــتراک  بــرای  میگیــره 

صنایــع دســتی  خــاص هــر منطقــه بــا همــه 

مــردم و کمــک بــه اقتصــاد محلــی  روســتاها 

برنــد پرونــد رو راه انــدازی بکنــه.

آثـار تاریخـی ، اون رو  رو  عالقـه امیـن کـر د بـه 

بـه سـمت سـفالگری کشـوند. امیـن اهل شـهر 

شـوش دانیـال در اسـتان خوزسـتان هسـت و 

تونسـته بـا آزمـون و خطاهـای زیـاد و شـرکت در 

کالس های سـفالگری، امـروز محصوالتی تولید 

کنـه کـه در سراسـر ایـران مشـتری  داره.

دســتبافته های عشــایر یــک ســنت قدیمــی 6 

هــزار ســاله در ایــران هســت و گلیــم بــه عنــوان 

یــک زیرانــداز  حکــم یــک اثــر هنــری رو داره. 

آقــای گلبــن حقیقــی بــه  همــراه پســرش بــه 

تولیــد و طراحــی گلیم هــای مــدرن و فــروش 

می پردازنــد.  آنهــا  آنالیــن 

پشـت هـر محصـول عشـایری در نومـد مارکـت، 

وجـود  متفـاوت  قصه هایـی  بـا  زیـاد  آدم هـای 

روسـتای  در  کـه  ابوالقاسـم  قصـه  مثـل  دارن. 

چیـن چهارمحـال و بختیـاری از شـکار بـه پرورش  

زنبـور عسـل رسـیده و امـروز  زنبـوردار شـده. 

لیلـــی عرفانـــی نیــــــا بـــرای توانمندســــــــــازی 

خالقیت هاشـــون  کشـــف  و  شـــهرش  زنـــان 

کالس هـــای مختلـــف برگـــزار کـــرده و امـــروز 

ـــی  ـــی حصیرباف ـــای آموزش ـــا کالس ه ـــته ب تونس

در خرمشـــهر، بانـــوان زیـــادی  رو مشـــغول بـــه 

ایـــن حرفـــه کنـــه تـــا  بـــا فـــروش ایـــن محصـــوالت 

بـــه در آمـــد پایـــداری برســـند. 

گیتـی ظهرابـی کارش رو از حیـاط خونش شـروع 

کـرده، یـک سـال زیـر آفتـاب داغ خوزسـتان کار 

یـه کارگاه  بـه  رو  امـروز حیـاط خونـش  تـا  کـرده 

تبدیـل کـرده. کارش با یه سـفارش شـروع شـده 

امـا جنگیـده و تـالش کرده تا امروز از هر شـهری 

داره. سـفارش 

فصل ششم                      داستان های موفقیت



فصلهفتم7

پروژه های مشارکتی

»پـرده بخـارا دوزی شـده«، بخـارا شـهر پنبه و ابریشـم، محل تولد هنـر دوخت طرح ها و نقش هـای خوش رنگ 

بـر پارچـه بـوده اسـت. ایـن هنـر کـه بـه بخـارادوزی مشـهور اسـت نـه تنهـا در مناطق شـرقی فـالت ایـران که در 

مناطـق دیگـر نیـز رونـق بسـیار داشـته و روزگاری پـرده و ملحفـه و سـفره خانه ها را رنگیـن می سـاخته اسـت. 

ایـن هنـر کـه در زمـره هنرهـای در حـال فراموشـی اسـت همچنـان توسـط برخی هنرمنـدان تولید می شـود.
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دیجـــی کاال از پاییـــز ۱۴۰۰ با هدف حمایـــت از کســـب و کارهای بومی محلی در مناطق 

کمتـــر برخـــوردار، فراخـــوان حمایت مالـــی از این کســـب وکارها را با همکاری شـــبکه 

ســـازمان های مـــردم نهاد و خیریه کشـــور آغـــاز کرد که پـــس از بررســـی های انجام 

شـــده، ســـرمایه گذاری بر روی دو پـــروژه کارآفرینـــی در این مناطق انجام شـــد. 

طـــرح احـــداث کـــوره ســــــــفالگری ســـــــنتی در روســــــــــتای کوهمیتـــگ اســـتان 

بلوچســـتان سیســـتان و 

ســـفالگری در اســـتان سیستان و بلوچســـتان سبقه ای هفت هزار ســـاله دارد که به 

شـــهر ســـوخته سیســـتان باز می گردد. نکته قابل توجه آن که پس از هزاران ســـال، 

همچنـــان در نقاطـــی محدود از کشـــور مانند روســـتاهای کلپـــورگان، کوهمیتگ و 

هلونچـــگان ایـــن میراث گران بها حفظ شـــده اســـت. ایـــن محصوالت چشـــم نواز با 

وجـــود زیبایـــی خیره کننـــده تنها بـــه دلیل عـــدم وجود کوره مناســـب بـــرای پخت 

تولیـــدات تـــا امـــروز مهجور مانـــده و در معرض فراموشـــی هســـتند. دیجـــی کاال با 

هـــدف حمایـــت از حفـــظ این میراث ارزشـــمند و کمـــک به ایجـــاد اشـــتغال پایدار در 

همـــکاری با اســـتارتاپ آرانیـــک اقدام بـــه تولید یـــک کوره هـــزار لیتری با ســـوخت 

فســـیلی و انتقـــال دانـــش تولیـــد محصـــول از ایـــن کـــوره بـــه نوجوانان روســـتای 

کوهمیتـــگ کرد. 

فراخوانبرایاحیای انتشار
کسبوکارهایمحلی
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توانمندسازی بانوان روستاهای خراسان جنوبی با احیای هنر گلدوزی سنتی 

بی شـــک مشـــارکت زنان در عرصه اقتصادی یکی از عوامل مهم توســـعه اســـت. در پروژه توانمندســـازی بانوان خراســـان جنوبی، دیجی کاال در همکاری با بنیاد توســـعه ســـپهر در تالش است 

تـــا عـــالوه بر ایجاد فضـــای همکاری برای زنان روســـتاهای منطقه پیشـــکوه قائن در قالب یک تعاونی، در احیای هنر نقش دوزی های ســـنتی نیز ســـهیم باشـــد. فراموش شـــدن هنر گلدوزی 

ســـنتی در خراســـان جنوبی و کم شـــدن منابع درآمدی روســـتاییان به واسطه خشکســـالی ها، دو مســـاله  مهم مورد توجه در این پروژه است.  

فصل هفتم                      پروژهای مشرکتی
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دریاچه ارومیه - پروژه UNDP - عکاس: کامیار مینوکده
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پـــروژه مشـــترک برنامه توســـعه ملل متحـــد)UNDP( و دیجـــی کاال  با عنوان »ســـبز و دیجیتـــال«  با 

هـــدف بهبود وضعیت معیشـــت  ســـاکنان حوضـــه دریاچه ارومیـــه به ویژه زنـــان تولیـــد کننده  در  

شد. انجام   ۱۴۰۰ زمســـتان 

در ایـــن پروژه، بســـتر الزم برای دسترســـی تولیدکنندگان محصوالتی که به صورت مســـئوالنه و ســـبز 

کشـــت و تولید شـــده اند به بـــازار تجارت الکترونیک فراهم شـــد. هـــدف نهایی این طـــرح پیوند میان 

جامعـــه محلـــی 5 میلیون نفری ســـاکن حوضـــه دریاچـــه ارومیه - که اکثرشـــان به منابـــع طبیعی و 

کشـــاورزی وابســـته هســـتند- با ظرفیت هـــای تکنولوژی اســـت تا به یـــک چرخه اقتصـــادی عادالنه 

همراه با تاب آوری محیط زیســـتی دســـت پیـــدا کنند. 

ودیجیتال سبز

ایجـــاد تنـــوع در میان خریـــداران محصـــوالت محلی و معرفی تجـــارت عادالنه و دوســـتدار 

محیط زیســـت به مصـــرف کنندگان

جذب مشـــارکت پایـــدار بازیگـــران حوزه تجـــارت الکترونیک و گســـترش ظرفیت هـــای بازار 

بـــرای فروش محصـــوالت محلی

اهداف کلی پروژه سبز و دیجیتال

فصل هفتم                      پروژهای مشرکتی
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شناســـایی  و  ارومیـــه  دریاچـــه  پیرامـــون  روســـتای   ۱۱5 پایـــش 

پروژه هـــای  بـــا  )مرتبـــط  خـــرد  کســـب و کارهای  و  کشـــاورزان 

ایـــران(  تاالب هـــای  از  حفاظـــت  طـــرح  معیشـــت 

تشـــکیل مراکزخدمات پشـــتیبانی تجارت الکترونیک در ۱۱ نقطه 

در اطراف دریاچـــه ارومیه و توان افزایـــی دیجیتالی آنها 

انتشار فراخوان جذب مراکز خدمات پشتیبانی تجارت الکترونیک

برگزاری کارگاه های آموزشی

طراحی هویت بصری محصوالت

همکاری با پلتفرم های پیواژ و بطری بازار برای بسته بندی محصوالت

تجهیز سخت افزاری مراکز خدمات پشتیبانی تجارت الکترونیک

شناســـایی و ارتباط با ســـایر پلتفرم های آنالیـــن مثل پیواژ ، خانه هفت دســـت، آرانیک، 

دستادست، پادرو، اوســـتامو، باغ بازار

اصول تجارت الکترونیک و معرفی پلتفرم های تجارت الکترونیک  ملی و محلی

چگونگی نوشتن داستان تولید محصول و ویژگی های آن

اصول مرتبط با قیمت گذاری محصوالت

چگونگی درج محصول در سایت دیجی کاال 

و سایر پلتفرم های همکار در پروژه

عکاسی از محصول

وژه مراحلاجرایپر

.1

.2
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طراحی برنامه بازاریابی و جزئیات اجرایی جشنواره فروش

تولید و انتشار ۱۰  ویدیو کلیپ مرتبط با پروژه

اجـرای کمپیـن بازاریابـی بـرای محصوالت بارگـذاری شـده در دیجی کاال 

و سـایر پلتفرم هـای همـکار 

طراحی صفحه فرود اختصاصی برای محصوالت این پروژه

اجرای نظرســـنجی از خریداران دیجی کاال و ســـایر پلتفرم های همـــکار با موضوع 

دریاچه ارومیـــه و محصوالت محلی

برگزاری کمپین فروش محصوالت در پلتفرم های همکار 

اجرای کمپین اطالع رسانی درباره مصرف محصوالت محلی سبز  ۳.

فصل هفتم                      پروژهای مشرکتی
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امـــروزه پایـــان قصـــه لباس ها خیلـــی زود رقـــم می خـــورد و آن رنگارنگ هایـــی کـــه راه درازی را با 

مصـــرف انـــواع منابع طبیعی طـــی کرده اند تا بر تن ما بنشـــینند با متوســـط عمـــری چندماهه به 

می شـــوند.   تبدیل  زباله 

اســـتفاده مجدد از لباس ها و منســـوجات کهنـــه یکـــی از مهمترین دغدغه های محیط زیســـتی  

اســـت که بســـیاری از کارشناســـان این حـــوزه را برآن داشـــته تا بـــه دنبـــال راه حلی پایـــدار برای آن 

باشـــند.  بافت »پالس« که قدمتی چندهزار ســـاله در ایران دارد، راه حلی بســـیار مناســـب برای رفع 

این دغدغه محیط زیســـتی اســـت. پالس فرشـــی اســـت که پرز ندارد و به آن گلیـــم هم می گویند 

و در خراســـان، گلســـتان، خور و بیابانک و مناطق عشـــایری و نقاط دیگری از ایران  بافته می شود. 

در بافـــت ایـــن گلیم به جای پـــود از نوارهای پارچه ای کهنه اســـتفاده می شـــود. 

ایـــده پـــروژه پالس از ســـوی خانه »هفت دســـت« و بعد از ســـفر به روســـتاهای خراســـان جنوبی 

کلیـــد خورد. اشـــتغال زنـــان بافنـــده محلـــی، جذابیت بازیافـــت پارچـــه در چرخه محیط زیســـت و 

اجـــرای پـــروژه ای از جنس تولیـــد پایدار، قیمت مناســـب به عنـــوان فرش برای مخاطـــب فرهنگی، 

طرح هـــای زیبـــای بداهه بافـــی و باالخره پیشـــنهادی از ســـمت بانـــوان بافنده به عنـــوان راه حلی 

بـــرای تاب آوری در روزگار ســـخت ناشـــی از خشـــک شـــدن قنات هـــا کار را جدی تر کرد.

دیجـــی کاال و  کمـــدا نیـــز در ایـــن پروژه بـــه همراهـــی خانه هفت دســـت برآمدنـــد تا در پـــروژه ای 

مشـــترک بـــه نـــام قصه بـــاف، فرصتـــی را بـــرای اســـتفاده از لباس ها و منســـوجات دســـت دوم 

خانواده هـــا و تبدیـــل آن هـــا به پـــالس فراهـــم کنند.

این پـــروژه با برگـــزاری کمپین قصه بـــاف موفق بـــه جمع آوری میـــزان قابل توجهـــی از لباس های 

دســـت دوم خانواده ها از سراســـر ایـــران و تحویل آن به روســـتاهای خراســـان جنوبی شـــد. طبق 

برنامه ریزی انجام شـــده، این پروژه مشـــترک قرار اســـت در پایان هر فصل تکرار شـــود، باشـــد که 

دســـت به دســـت هم بتوانیم قصـــه لباس هایمـــان را بلند کنیم.  

پالس
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جمع آوری لباس  و پارچه های 

بی استفاده

مراحل کمپین قصه باف

تحویل به پیک اکسپرس از 

درب منزل

شستشو و ضدعفونی روی لباس 

و پارچه ها در خانه هفت دست

تحویل به کارگاه زنان سرپرست 

خانواده در شهر قائن خراسان 

فصل هفتم                      پروژهای مشرکتی



185گزارش سال  ۱۴۰۰

برای مشاهده »درباره دیجی کاال« اسکن کنید

داستاندیجیکاالاینجاست

دیجــی کاال دیگــر نــه فقــط یــک فروشــگاه آنالیــن کاالهــای دیجیتــال و فضایــی بــرای بررســی تخصصــی و نقــد محصــوالت الکترونیــک، بلکــه متشــکل از اعضــای دیگری ســت کــه در کنــار 

ــات  ــرار دادن اطالع ــم ق ــار ه ــرای کن ــد ب ــع واح ــک مرج ــکیل ی ــرورت تش ــرد، ض ــرعت می گی ــز س ــه روز نی ــه روز ب ــی کاال ک ــروه دیج ــت گ ــتردگی فعالی ــد. گس ــکیل داده ان ــی کاال را تش ــروه دیج ــم گ ه

مــورد نیــاز مخاطبــان و ذی نفعــان متنــوع در مــورد دایــره کســب وکار دیجــی کاال را دوچنــدان می کنــد. وب ســایت »دربــاره دیجــی کاال« در زمســتان ۱۴۰۰ بــا هــدف معرفــی گــروه دیجــی کاال 

ــرد.  ــه کار ک ــاز ب ــت آغ ــرمایه گذاران و حاکمی ــهام داران، س ــان کار، س ــکاران و متقاضی ــاد، هم ــردم نه ــازمان های م ــب وکارها، س ــایر کس ــات، س ــانه ها و مطبوع ــرای رس ــاز ب ــورد نی ــوای م ــع محت  و تجمی

دربــاره دیجــی کاال می کوشــد داســتان گذشــته، حــال و آینــده گــروه دیجــی کاال را روایــت کنــد؛ بــه مخاطبــان بگویــد دیجــی کاال چیســت، چــه می کنــد، چــه تأثیــری در جامعــه می گــذارد، از چــه بخش هایی 

تشــکیل شــده اســت، رهبــران کلیــدی آن چــه کســانی هســتند و چــه اخبــار و داســتان هایی را از ســر می گذرانــد.




